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1 Inledning 

Under 1600-talet gick Sverige från att vara ett litet land till en stormakt i Europa. 
Samtidigt hade flera andra nationer i Europa det svårt ekonomiskt.1 Genom krig 
utökades Sveriges gränser och vid mitten av seklet, när Sverige var som störst, 
befann sig landets gränser nere på kontinenten.2 

I Sverige växte antalet boktryckerier från endast ett i inledningen av 1600-talet 
till femton när 1700-talet började. För Stockholm och Uppsala ökade tryckerierna 
från ett till åtta under samma period.3 Även övriga aktörer som var inblandade i 
bokproduktionen och handeln ökade, vilket ledde till att ett större antal böcker än 
tidigare framställdes och kom i omlopp. De svenska verk som trycktes var till 
största del religiösa verk såsom biblar, psalmböcker och predikningar. Det trycktes 
också en del annat, ofta på uppdrag av staten, såsom till exempel en 
lagboksutgivning i början av seklet. Även tryckta översättningar gjordes i första 
hand av verk med religiöst innehåll, även om procentuellt sett, produktion av 
andra typer av verk ökade och produktionen av religiösa verk minskade mot slutet 
av seklet. Översättningarna gjordes i första hand med tanken att fostra de som 
endast kunde läsa på svenska i ”rätt” lära. Böcker på svenska kan således sägas 
syfta till att nå en bredare publik. De importerade böckerna däremot nådde främst 
de högre uppsatta i samhället som behärskade andra språk än svenska. Dessa be-
handlade olika vetenskaper på bland annat latin, tyska och franska, och köptes in 
av bokhandlare via förlagshus på kontinenten.4  

Genom krigen Sverige förde på kontinenten fick de med sig hem böcker som 
krigsbyten vilka bland annat fördes till Uppsala universitetsbibliotek. Biblioteket 
hade invigts 1620 efter att universitetet vuxit och fått bättre ekonomi när staten 
under 1500-talets givit små skolor mindre stöd medan större skolor fick mer stöd 
och uppbyggnad.5 

Denna uppsats kommer, utifrån vad som tidigare skrivits i ämnet, att ta upp 
hur böcker kom i omlopp för försäljning i Stockholm och Uppsala under 1600-

                                                 
1 Christensson, J. (2005), Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, ss. 9, 171. 
2 Christensson, J. (2005), Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, s. 13. 
3 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 310. 
4 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, ss. 15-22; Hansson, S. 
(1982), "Afsatt på swensko", ss. 20, 69, 72 ff. 
5 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 80. 
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talet, med mer fokus på den senare hälften av seklet. Bokproduktionen, 
bokhandeln och Uppsala universitetsbibliotek kommer att tas upp i ett försök att 
identifiera de urvalsprocesser som ledde fram till det utbud av böcker som fanns 
tillgängligt i Sverige under denna tid för olika grupper av läsare. Med 
urvalsprocesser menas här olika processer i produktionen eller distributionen av 
böcker och dissertationer då det ofta skedde ett aktivt urval av vilka verk som till 
exempel skrevs, trycktes eller såldes. 
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2 Forskningsöversikt 

Denna forskningsöversikt är uppdelad i två delar där den första delen tar upp mer 
allmän bokhistorisk forskning som rör Sverige under 1600-talet. Då forskning 
utanför Sveriges gränser av idag rörande Sveriges bokmarknad under 1600-talet är 
så gott som obefintlig finns endast exempel på svensk forskning. Den andra delen 
visar vad som hittats av forskning som visar hur verk inte når fram till läsaren. 
Den är inte begränsad i tid eller geografi och visar på olika delar i produktion och 
distribution där verk faller bort. 

Flera verk som berörs antingen i 2.1 av forskningsöversikt eller i det senare 
kapitlet som rör materialet för uppsatsen, behandlar tidsmässigt fler år än den 
period som denna uppsats fokuserar på. I uppsatsen kommer endast de år i dessa 
verk som är relevanta för uppsatsen att diskuteras. 

2.1 Bokhistorisk forskning om 1600-talets Sverige 

Jämfört med senare sekler har det inte förekommit så mycket bokhistorisk 
forskning om 1600-talets Sverige, men det finns en del forskning att tillgå. Att se 
på tryckta verks väg från produktion till läsare och försöka urskilja 
urvalsprocesser under denna period med fokus på vad som nådde eller inte nådde 
fram till läsaren är, vad jag vet, inte tidigare gjort. Det finns dock senare forskning 
som till viss del berör detta område utan att uttryckligen ställa dessa frågor när de 
visar på någon eller några delar av produktion, distribution och konsumtion av 
böcker i Sverige under perioden. Exempel på verk som använts i denna uppsats 
och som kan räknas till föregående nämnda forskning är avhandlingen "Afsatt på 
swensko": 1600-talets tryckta översättningslitteratur av Stina Hansson från 1982 
och magisteruppsatsen Uppsala universitetsbibliotek före 1694: Grundläggande 
problematik kring driften av ett tidigt akademiskt bibliotek av Theo Axner från 
2002. Bland äldre forskning från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
finns några större verk som är av mer översiktlig karaktär där beskrivningen av 
produktion och/eller bokhandel spänner över flera sekler såsom i Svensk 
boktryckerihistoria 1483–1888 av Gustaf Edvard Klemming och Johan Gabriel 
Nordin, och Den svenska förlagsbokhandelns historia av Henrik Schück. Båda är 
och har varit viktiga standardverk för bokhistorisk forskning. En annan typ av 
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bokhistorisk forskning om 1600-talets Sverige är bibliografier, där bland andra 
Isak Collijns Sveriges Bibliografi 1600-tal och Censur och tryckfrihet: farliga 
skrifter i Sverige 1522–1954 av Bengt Åhlén, Agneta Åhlén och Matlack Widgren 
är två verk som rör tryckta verk i Sverige under 1600-talet. Eftersom flera verk 
inom forskningen som berör Sverige under perioden har använts som material i 
uppsatsen kommer de inte att tas upp mer i detta kapitel utan diskuteras i kapitel 
4. 

2.2 Forskning kring teman som censur, förvärv och gallring 

Censur, gallring och åtkomst påverkar i större och mindre grad om ett verk når 
eller inte når läsaren. Bengt Åhlén med flera har skrivit Ord mot ordningen: 
farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria, som bland 
annat behandlar 1600-talet och som diskuteras i kapitel 4. I The Coming of the 
Book: The Impact of Printing 1450-1800 av Lucien Febvre och Henri-Jean Martin 
finns ett avsnitt som tar upp censur i äldre tider. De menar att försök till censur 
gjordes, där främst katolska kyrkan spelade en stor roll, men att böcker ändå 
nådde fram till läsaren i form av till exempel piratkopior och att en svart 
bokmarknad uppkom.6 The Coming of the Book tar även upp problem med 
bokhandeln där verk kunde försvinna på väg till läsaren som till exempel under 
transporten där verk kunde vattenskadas eller försvinna då få människor kunde 
läsa och kanske inte förstod vem som var adressaten.7 

Forskning om förvärv och gallring kan visa vad som faller bort och inte når 
läsare via bibliotek. Magisteruppsatsen Förvärv och inköp vid Uppsala 
universitetsbibliotek mellan åren 1840 och 1870 av Sara Karlberg tar upp 
förvärvsarbetet på Uppsala universitetsbibliotek mellan 1840 och 1870 genom att 
studera arkivmaterial som finns bevarat från perioden. Fokus ligger på inköp av 
böcker producerade i andra länder än Sverige och hon tar även upp hur 
förändringar i samhället och universitetsvärlden påverkade förvärvsarbetet.8 
Karlberg kom fram till att förvärvsarbetet i stor grad påverkades av den 
planlösning som den nya biblioteksbyggnaden skulle komma att få där 
expansionsmöjligheterna var små. Hon drar även slutsatsen att biblioteket under 
perioden utvecklade nya kontaktnät mot vetenskapliga institutioner i Europa samt 
att förändringar i vilka som skötte inköpen på biblioteket skedde.9 

Att gallra bort original för att ersätta med ett annat format är något som ”A 
Question of Trust” av Richard Poynder tar upp. Hans utgångspunkter är Double 

                                                 
6 Febvre, L. & Martin, H. (1984), The Coming of the Book, s. 244 f. 
7 Febvre, L. & Martin, H. (1984), The Coming of the Book, s. 222 f. 
8 Karlberg, S. (2003), Förvärv och inköp vid Uppsala universitetsbibliotek mellan åren 1840 och 1870, ss. 3, 56. 
9 Karlberg, S. (2003), Förvärv och inköp vid Uppsala universitetsbibliotek mellan åren 1840 och 1870, s. 62 f. 
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Fold: Libraries and the Assault on Paper där Nicholson Baker anser att 
bibliotekarier har gallrat bort stora mängder av betydelsefulla verk, ofta i samband 
med digitalisering, och Vandals in the Stack? av Richard Cox där Cox menar att 
tillit bör sättas till bibliotekarierna och deras sätt att bland annat gallra.10 ”A 
Question of Trust” diskuterar utifrån dessa ståndpunkter bibliotekets egentliga roll 
i bevarande, där Poynder bland annat menar att gallring är en naturlig del av 
bibliotek men att bibliotekarier när det gäller digitalisering kanske inte alltid tänkt 
på värdet av materialet de gallrat bort och istället låtit tillgängligheten till 
materialet styra.11 

The Order of Books: Readers, Authors, and Libraries in Europe between the 
Fourteenth and Eighteenth Centuries av Roger Chartier består av tre uppsatser där 
en behandlar läsare i 1300–1700-talens Europa, en behandlar författare under 
samma tid och den tredje tar upp bibliotek. Syftet är att försöka beskriva hur de tre 
olika delarna i samhället hanterade den ökade mängd textmassor som kom i 
omlopp först i form av handskrifter och senare med tryckta verk.12 Delen som 
handlar om bibliotek tar bland annat upp Gabriel Naudés verk från 1627 som 
beskriver hur Naudé ansåg att ett bibliotek skulle skötas och hur samlingarna 
skulle se ut. Naudé ansåg till exempel att biblioteket hellre skulle ha mycket 
böcker för många personer, än vara rikt utsmyckat och till för en mans intressen. 
Böckerna skulle vara av en viss kvalitet och Naudés verk var tänkt att fungera som 
en guide när biblioteket skaffade böcker.13 

 

                                                 
10 Poynder, R. (2003), ”A Question of Trust.”, s. 31. 
11 Poynder, R. (2003), ”A Question of Trust.” passim. 
12 Chartier, R. (1994), The Order of Books, s. vii f. 
13 Chartier, R. (1994), The Order of Books, s. 63 ff. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Det finns en mängd olika modeller som visar system för bokproduktion och 
spridning av böcker både i äldre och nyare tider. Ingen av dessa har ensam funnits 
vara idealisk i utgångspunkt för beskrivning av svenska förhållanden under 1600-
talet, vilket har gjort att denna uppsats kombinerar flera modeller att ha som 
utgångspunkt. Flera välkända modeller, både internationella och svenska, 
presenteras och diskuteras utifrån sin lämplighet för ämnesområdet först i sina 
helheter innan delar av modellerna beskrivs i en kombination som passar bättre för 
uppsatsens ändamål. Efter att det teoretiska perspektivet har diskuterats, följer 
resonemang kring avgränsningar i uppsatsämnet och syfte redovisas. 

3.1 Darnton, Adams och Barker 

1982 presenterade bokhistorikern Robert Darnton i artikeln ”What Is the History 
of Books?” en generell modell över hur han såg att tryckta böcker tillverkades och 
sedan spreds i samhället i äldre tider. Han beskriver det som ”the communications 
circuit” och visar hur böcker går från författaren och/eller förläggaren via 
boktryckare, distributörer och bokhandlare för att nå läsaren, som sedan ibland 
kan återknyta till författaren. Modellen, som visas i figur 1, vill visa på aktörernas 
samband med varandra och hur andra faktorer i samhället, såsom bland annat 
politik, lagar och ekonomi, påverkar aktörerna.14 

En stor nackdel med Darntons modell är att den inte framhäver att flera 
aktörer kan ha olika roller. En boktryckare i 1600-talets Sverige kunde till exem-
pel även ha rätt att binda böcker och bedriva bokhandel. Modellen visar heller inte 
sambanden mellan alla de olika aktörerna, utan modellen är konstruerad som 
länkar i en kedja där boken vandrar från en person till en annan innan den når 
läsaren. Dessa två nackdelar är något som litteratursociologen Johan Svedjedal 
påpekat i sin artikel ”Bortom bokkedjan: Bokmarknadens funktioner – en ny mo-
dell och några exempel”, en artikel som kommer att diskuteras mer ingående i 
kapitel 3.2.15 

                                                 
14 Darnton, R. (1982), ”What Is the History of Books?”, s. 67 ff. 
15 Svedjedal, J. (1999), ”Bortom bokkedjan”, s. 7 f. 
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Figur 1. The communications circuit 

 

Källa: Darnton, R (1982), ”What Is the History of Books?”, s. 68 

Vilka aktörer som har eller inte har en egen länk i kedjan i Darntons modell kan 
även ifrågasättas när det kommer till frågan om modellens lämplighet för denna 
uppsats. Kanske skulle till exempel bokbindare vara en egen länk, då de flesta 
böcker före försäljning blev bundna, med undantag för böcker som såldes 
obundna i tryckeriet. Dessa böcker hoppar dock även över flera andra steg i 
Darntons modell, eftersom de når läsaren direkt via boktryckaren. Bokbindare 
återfinns istället under rubriken bokhandlare och som en länk till läsaren men inte 
som en direktlänk till tryckaren i Darntons modell. Även om bokbindare många 
gånger sålde böcker och hade skaffat sig privilegium för att binda böcker av denna 
orsak, så beskrivs ofta bokbinderiyrket som personernas huvudsyssla, då 
bokhandlare i sig inte ansågs vara ett yrke. 

”The communications circuit” kan sägas vara mer knuten till aktörer, och 
visar hur dessa producerar och handlar med böcker på väg fram till läsaren, än till 
böcker. Bokhistorikerna Thomas Adams och Nicholas Barker är två som kritiserat 
Darnton för detta. De har presenterat en ny modell som sätter böckerna i fokus och 
som de valt att kalla ”the whole socio-economic conjuncture”, se figur 2. Istället 
för aktörer visar Adams och Barker på fem händelser som rör en tryckt bok och 
omgivningens påverkan på dessa händelser. Aktörerna har således inte lika stor 
betydelse som i ”the communications circuit”.16 Eftersom modellen inte fokuserar 
på aktörer undviker den även svårigheten att visa sambanden mellan aktörerna i en 
modell. Att fokus ligger på händelser som rör verk gör att modellen lättare passar 
in i olika samhällen och olika tider eftersom det är händelser som är gemensamma 
för de allra flesta böcker som produceras. 
                                                 
16 Adams, T. R. & Barker, N. (1993), ”A New Model for the Study of the Book”, s. 12 ff. 
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Figur 2. The whole socio-economic conjuncture  

 

Källa: Adams, T, Barker, N (1993), “A New Model for the Study of the Book”, s.14 

När Darnton i en artikel 2007 åter tittar på sin modell och noterar kritiken som 
förts mot den, tar han särskilt upp Adams och Barkers modell som ett exempel på 
vad hans modell har för brister. Darnton menar dock att även om Adams och 
Baker ger ett nytt intressant perspektiv på hur man kan se på bokhistoria, så 
behövs perspektivet där man ser på aktörer, som Darntons modell beskriver, minst 
lika mycket som andra då flera olika perspektiv bör kombineras för bästa effekt.17 

3.2 Furuland och Svedjedal 

Litteratursociologen Lars Furulands modell, som först publicerades 197018, 
kombinerar både händelser och aktörer, där modellen, se figur 3, först visar 
händelserna privat/offentlig produktion, kommersiell/mindre kommersiell 
distribution och aktiv/passiv konsumtion, och sedan aktörerna som agerar i varje 
händelse.19 Även om de övergripande tre händelserna gör att modellen lättare 
passar in på olika samhällen och olika tider, gör val av aktörer att modellen i sin 
helhet inte passar lika bra in på ämnet för denna uppsats då flertalet aktörer inte 

                                                 
17 Darnton, R. (2007), ”"What Is the History of Books?" Revisited”, s. 202 ff. 
18 Detta är före de tidigare nämnda modellerna, men Furulands modell publicerades inte internationellt. 
19 Furuland, L. (1997), ”Litteratur och samhälle”, ss. 38-44. 
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existerade under 1600-talet. Dessutom har Furulands modell till viss del samma 
problem som Darntons modell i och med att aktörerna, som det påpekas i 
Litteraturen i mediesamhället, är låsta till en viss del av modellen och inte kan 
röra sig mellan gränserna av de tre händelserna.20 

Figur 3. Furulands modell 

Källa: Furuland, L. (1997), ”Litteratur och Samhälle”, ss. 40-41 

Uppdelningen av händelserna i två kategorier per händelse kan sägas vara knutna 
till aktörerna och uppfattningar som finns om aktörerna, vilket gör att 
benämningarna på de sex indelningarna passar mindre bra för studier av 1600-
talets system och den övergripande indelningen av tre händelser möjligen passar 
bättre. Som exempel kan nämnas att indelningen där författaren befinner sig i den 
privata produktionen åtskild från till exempel tryckeri förutsätter att 
författarrollen, och till viss del förläggarrollen, har samma funktion som idag. I 
bokavsnittet ”Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället”, 
som tar upp de viktigaste dragen av författarens avhandling, visar Bo Bennich-
Björkman bland annat att författarrollen som den uppfattas idag där författaren är 
någon som uttrycker sig själv och kanske främst livnär sig på att skriva 
skönlitteratur, är en modern uppfattning av författaren. I Sverige på 1600-talet 
existerade skönlitteraturen inte såsom idag, och författaren uppfattades snarare 

                                                 
20 Steiner, A. (2009), Litteraturen i mediesamhället, s. 13. 
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som ett medium som förmedlade och uttryckte information och åsikter, dock 
behövde det inte vara författarens egna åsikter.21 

Johan Svedjedal kritiserar i sin artikel ”Bortom bokkedjan: Bokmarknadens 
funktioner – en ny modell och några exempel” sättet som de tidigare nämnda 
personerna har försökt att inordna aktörer och händelser i modeller där alla parter 
har en tydlig plats som en länk i en bokkedja. Han anser att detta synsätt är för 
enkelt, att processen inte kan beskrivas med aktörer eller händelser som följer 
varandra som i en kedja utan att sambanden mellan dem kan vara mer 
komplicerade än så. Han visar även på att en aktör kan syssla med flera saker då 
denne kan agera som till exempel både producent och distributör.22 Även om 
Svedjedal försöker se bokmarknaden ur ett perspektiv som passar för dagens 
mediesamhälle, så är den ovanstående kritiken även aktuell för studier av äldre 
bokmarknader.  

Istället för att utveckla en modell som liknar de tidigare redovisade 
modellerna, så väljer Svedjedal att redovisa sin syn på hur bokbranschen fungerar 
utifrån olika funktioner som han anser vara viktiga, se figur 4. Han delar in 
funktionerna i starka och svaga, där starka funktioner är de som oftast ingår i en 
boks livscykel såsom ”Skapande”, och svaga de som endast ingår ibland såsom 
”Idé”.23  

Figur 4. Svedjedals funktioner 

 

Källa: Svedjedal, J. (1999), ”Bortom bokkedjan”, s. 11 

                                                 
21 Bennich-Björkman, B. (1997), ”Författarkarriär och litteraturfunktion i det äldre svenska samhället”, s. 346 
f. 
22 Svedjedal, J. (1999), ”Bortom bokkedjan”, s. 6 ff. 
23 Svedjedal, J. (1999), ”Bortom bokkedjan”, s. 8 ff. 
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Svedjedals sätt att dela in funktioner i starka och svaga gör att ett övergripande 
ramverk ges av de starka funktionerna där de svaga sedan kompletterar och fyller 
ut de starka funktionerna. Svedjedal utgår från den moderna bokbranchen, vilket 
gör att den endast till viss del går att applicera på bokmarknader i äldre tider då 
vissa av funktionerna inte fanns, skedde i en annan ordning eller var mer 
uppblandade med andra funktioner. Svedjedal har även, såsom de andra 
modellerna, vissa delar som mer hör till vad som händer med en bok efter det att 
den har distribuerats. Dessa delar kan då inte appliceras till denna uppsats. 

3.3 En blandad utgångspunkt 

Här sammanförs delar av de tidigare presenterade modellerna för att sedan 
användas som utgångspunkt i uppsatsens skildring av bokmarknaden i Stockholm 
och Uppsala under 1600-talet där identifiering av urvalsprocesser sker. Svedjedals 
princip om uppdelning i ett ramverk med underindelningar som förbättrar 
förståelsen för de övre indelningarna har används istället för en modell där alla 
steg har en tydlig plats och följer efter varandra. Figur 5 visar i fetstil de sex 
urvalsprocesser i Stockholm och Uppsala som de kombinerade modellerna bildar. 
Aktörerna i kursivstil är de mest aktiva aktörerna i urvalsprocesserna och används 
i uppsatsen för att förklara dessa processer. De aktörer med normalstil är exempel 
på vilken sysselsättning som aktörerna i kursivstil kunde ha som huvudsyssla. 

Figur 5. 1600-talets urvalsprocesser för produktion och distribution i Stockholm och Uppsala 

PRODUKTION DISTRIBUTION
Före tryckning Bokhandel

Förläggare Bokhandlare
Författare/Översättare Bokbindare
Boktryckare Boktryckare
Bokbindare Förlagshus
Privatperson Transportör
Regering Krigsbyte
Professor Stat

Tryckning Transportör
Boktryckare Bibliotek

Efter tryckning Offentligt bibliotek
Bokbindare Bibliotekarie

Övriga anställda

YTTRE PÅVERKAN:
Samhällets politiska, ekonomiska och intellektuella klimat
Lagar
Religion 
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Furulands indelning av produktion och distribution används som ett övergripande 
sätt att dela in och presentera bokmarknaden på, men Furulands delning av dem i 
två används ej då indelningarna passar mindre bra för Sverige under 1600-talet.24 
Furulands konsumtionssteg har valts bort då det är urval på vägen fram till 
läsarna/konsumenterna som uppsatsen främst syftar redogöra för och inte 
läsarnas/konsumenternas egna val. Svedjedals starka och svaga funktioner har 
ansetts för detaljerad och fokuserad på nutiden för att kunna användas som 
indelning av bokmarknaden under produktion och distribution. Istället har sex 
andra indelningar gjorts där både händelser och institutioner valts. Valet att i 
första hand fokusera på handlingar istället för aktörer grundas på att detta gör det 
enklare att visa en helhetsbild av seklet med fokus på verken och strukturerna 
istället för på enskilda aktörer. De aktörer som förekommer mest finns med, men 
då som underrubriker i urvalsprocesserna för att bättre ge förståelse till de 
övergripande händelserna. Det är i första hand aktörer som nämns i Darntons 
modell som anpassats och inordnas under huvudindelningarna, med insikt i att 
samma aktörer kan figurera i olika händelser. Även Henrik Schücks indelning av 
förläggare, vilken kommer att redovisas för i kapitel 6, har bidragit till aktörerna 
som finns under förläggare. Denna indelning är framtagen för svenskt 1500- och 
1600-tal och passar således för uppsatsen. 

Insikt att omvärlden påverkar ”produktion” och ”distribution” av tryckta verk 
används från Darntons modell, liksom till viss del från Adams och Barkers 
modell. Exempel på vad denna påverkan kan vara exemplifieras under ”yttre 
påverkan” i figur 5. 

3.4 Avgränsning och definition av begrepp 

Skildringen av produktion och distribution av böcker och dissertationer som 
kommer att ges i denna uppsats är en skildring som försöker täcka hela den väg en 
bok färdas från produktion till läsare, men den har avgränsningar som påverkar 
skildringen. De större avgränsningarna beskrivs nedan och är urvalsprocesser och 
bortfall, 1600-tal, Sverige, Stockholm, Uppsala och tryckta verk. Även försök till 
generella slutsatser har gjorts, men det finns undantag som när de nämns beskrivs 
som enstaka händelser i sammanhanget. 

Att använda olika begrepp när man beskriver historia kan vara problematiskt 
då begrepp ändrar innebörd och mening med tiden, något som redan till viss del 
berörts när de olika modellerna diskuterades. Tillsammans med redovisning av 
avgränsningarna klargörs nedan även de mest centrala begreppen som används i 
uppsatsen. 

                                                 
24 Se tidigare resonemang på s. 12 f. 
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3.4.1 Urvalsprocess och bortfall 
Uppsatsen söker identifiera urvalsprocesser med särskild betoning på bortfall i 
1600-talets produktion och distribution av böcker och dissertationer. Med bortfall 
menas de tillfällen under en boks eller dissertations väg i delarna produktion och 
distribution då det finns en möjlighet att verket faller bort eller stoppas och därför 
inte når fram till en eventuell läsare. Bortfallet sker i en process av oftast aktivt 
urval som benämns urvalsprocess. 

3.4.2 1600-tal 
Med 1600-tal menas uppsatsen igenom svenskt 1600-tal om inget annat anges och 
som kommer att framgå ligger mer fokus på den senare hälften av seklet. 
Avgränsningen i tid är vald utifrån mitt intresse att försöka se vad som går att ut-
läsa av en tid som det, i förhållande till senare sekler, inte finns mycket skrivet om 
i ämnesområdet och som avser en tid när Sveriges bokmarknad för svensktryckta 
böcker var relativt outvecklad. Eftersom flertalet stora aktörer på bokmarknaden 
var aktiva under större delar av seklet har jag valt att göra en studie av hela 
århundradet. En skildring av hela 1600-talet ger även en bättre beskrivning av den 
utveckling som skett, där det bland annat skiljer mycket i främst antalet aktiva 
aktörer och struktureringen i flödet av böcker mellan början och slutet av 
århundradet. Mer fokus har lagts på den senare delen av 1600-talet än den första 
delen av seklet eftersom mer material finns att tillgå och exempelvis olika aktörer 
finns bättre representerade. 

3.4.3 Bibliotek 
Typ av bibliotek är avgränsad till universitetsbibliotek. Villkor för privata 
bibliotek, som var den andra typen av bibliotek som existerade under århundradet 
förutom de bibliotek som var knutna till kyrkan, har således inte tagits upp. 
Universitetsbibliotek valdes framför privata bibliotek främst av mitt personliga 
intresse för universitetsbibliotek, men även då det är en typ av bibliotek som olika 
personer är med och bestämmer över till skillnad från privata som ofta kunde gå i 
arv i familjen eller skänkas till exempelvis universitetsbibliotek vid ägarens 
bortgång. Universitetsbibliotek har även en uttalad användargrupp som till viss del 
avgränsar vilken slags verk som biblioteket har i sitt bestånd. Uppsala 
universitetsbibliotek valdes att studeras som exempel då det är ett svenskt 
universitetsbibliotek som funnits under större delen av 1600-talet. Andra 
universitet som fanns i dåtidens Sverige under åtminstone delar av 1600-talet var 
Lund, Åbo, Dorpat och Greifswald. Då Åbo, Dorpat och Greifswald idag ligger 
utanför Sveriges gränser (Finland, Estland respektive Tyskland) valdes de bort. 
Lunds universitet invigdes inte förrän 1668 och dess bibliotek tillkom samtidigt 
som universitet vilket gör att det inte fanns under största delen av 1600-talet i 
motsats till Uppsala universitet som redan var i drift vid seklets början och där 
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biblioteket tillkom 1620.25 Eftersom uppsatsens avgränsning gäller hela 1600-talet, 
även om mer fokus ligger på den senare hälften, passar därför Uppsala 
universitetsbibliotek bättre. Om Uppsala är representativt för andra 
universitetsbibliotek i alla avseenden är dock oklart och biblioteket står således 
endast som ett exempel där vissa slutsatser är generella, medan andra är unika för 
Uppsala universitetsbibliotek.  

3.4.4 Sverige, Stockholm och Uppsala 
Jag har även valt att avgränsa ämnet geografiskt. I första hand till Stockholm och 
Uppsala, även om lite mer generella villkor för Sverige som helhet ibland 
beskrivs. Uppsala valdes eftersom universitetsbiblioteket valts. För att få en 
jämförelse och en lite större bokmarknad att studera, men även för att mycket av 
bokmarknaden i Uppsala kan kopplas samman med Stockholm, avgränsades 
uppsatsämnet geografiskt sett även till Stockholm. Stockholm och Uppsala utgör 
tillsammans ett område där bokproduktionen och bokhandeln var relativt sett 
mycket intensiv under det aktuella seklet. 

Att beskriva Sverige som helhet uppsatsen igenom och ge en rättvis bild av 
alla landsdelar skulle nog bli en alltför stor uppgift då villkoren för olika delar av 
landet kunde variera stort. Även brist på tillgängligt material skulle kunna skapa 
problem. Ett annat problem som vägde in i valet av den geografiska 
avgränsningen var att veta vilket Sverige som skulle beskrivas. Skulle dagens 
gränser väljas, skulle gränserna variera beroende på vilket årtal som beskrevs, 
skulle jag utgå från olika gränser beroende på vilka gränser materialet i uppsatsen 
syftade till eller skulle jag försöka välja ett årtal under 1600-talet och låta de 
gränser som rådde då få gälla? Avgränsningen blev därför inte Sverige utan istället 
lades fokus på det mindre området av Uppsala och Stockholm.  

När Stockholm och Uppsala nämns i uppsatsen är det geografiskt sett 
Stockholm och Uppsala under 1600-talet. När Sverige används är det oftast inte 
fokus på hur gränserna såg ut, utan det handlar mer om konceptet Sverige som 
makt och vilka lagar som gällde. Det finns undantag, främst i inledningen som 
beskriver läget i Sverige. I dessa fall har det geografiska Sverige av idag valts att 
användas eftersom Sverige i början av 1600-talet inte hade samma geografiska 
gränser som i slutet och detta bland annat skulle göra att antalet tryckerier som 
nämns inte skulle bli representativt om olika gränser gällde när man räknade dem. 

3.4.5 Tryckta verk 
De verk som beskrivs i uppsatsen är tryckta verk. Med det menas att även om 
mycket av det som producerades på 1600-talet var handskrifter så är detta inget 
som aktivt kommer att beröras i uppsatsen. Att studera handskrifter i samband 
                                                 
25 Lindroth, S. (1975), Svensk lärdomshistoria, ss. 15 f, 54 f. 
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med de tryckta verken och på så vis få insikt i vad som inte trycktes utan stannade 
som handskrifter skulle ha varit intressant för uppsatsens syfte, men har valts bort 
i brist på den tid det skulle ta att undersöka detta tillräckligt grundligt. 

Det som trycktes kan delas in i olika typer av tryckta verk. Fokus i denna 
uppsats ligger på böcker och dissertationer; således nämns i allmänhet inte verk 
som tillfällesskrifter eller andra kortare tryck. Dissertationer har ansetts intressanta 
med tanke på Uppsala och tryckeriet som hörde till universitet, medan andra typer 
av böcker mer bör kunna knytas till både Stockholm och Uppsala. Ibland refereras 
det till forskning där indelningen i böcker respektive dissertationer inte är gjord, 
utan en annan indelning och betydelse av verk har valts. För att försöka vara så 
klar som det går i vad som menas, används därför termen ”verk” när det handlar 
om en mer oklar indelning och ”böcker” eller ”dissertationer” när denna indelning 
går att göra. 

I uppsatsen finns indelning svenska böcker/verk (eller svensktryckta 
böcker/verk), översättningar och importerade böcker/verk. Med svenska verk 
menas de verk som tryckts inom Sveriges gränser oavsett om de är tryckta på 
svenska eller ett annat språk. Med importerade verk menas de verk som tryckts 
utanför Sveriges gränser, både på svenska och på andra språk. Med översättningar 
menas de verk som är tryckta i Sverige och antingen är översatta från svenska verk 
eller importerade verk. 

3.5 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats kommer utifrån tidigare nämnda modeller och avgränsningar att 
studera vad tidigare forskare skrivit om 1600-talets produktion och/eller 
distribution i Stockholm och Uppsala, och via dem försöka identifiera vilka 
urvalsprocesser böcker och dissertationer gick igenom för att slutligen kunna nå 
läsaren. Syftet är att försöka se när böcker och dissertationer inte nådde fram till 
läsaren, och var och hur de stoppades eller på annat sätt föll bort i olika urvalspro-
cesser. Relevanta frågor som då kan ställas, och som uppsatsen vill diskutera är: 

• När, var och hur stoppades eller föll böcker och dissertationer bort i olika 
urvalsprocesser? Vad kan ha påverkat dessa bortfall? 

• Vilken typ av böcker och dissertationer nådde inte läsaren? 
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4 Metod och material 

Den modell jag föreslagit i 3.3 har format riktlinjer för hur det använda materialet 
indelas i uppsatsen. Materialet diskuteras utifrån syftet och de frågeställningar 
som uppsatsen har och är indelat efter modellen för att kunna resonera kring hur, 
var och när böcker och dissertationer kunde falla bort i sin väg fram till läsaren 
under den valda tidsperioden. Närmare beskrivning av metod och material som 
använts i denna uppsats görs i detta kapitel. 

4.1 Metod och urval 

Verk kan vara mer eller mindre färgade av en författares åsikter och författaren 
själv kan vara mer eller mindre medveten om sitt sätt att vinkla information, vilket 
brukar kallas för tendens. Vem som skrivit något, till vem och varför är några 
frågor som bör ställas av en text för att se tendensen.26 Författaren själv är präglad 
av den tid och samhälle som denne lever i och är en del av sin tids historiska 
medvetande och det kollektiva sociala minnet. Både det historiska medvetandet 
och det kollektiva sociala minnet är en del av hur man som person ser på historia 
och vilka aspekter man väljer att visa fram, vilka man utesluter och på vilket sätt 
som detta görs.27 Exempelvis historikerna på 1800-talet begränsade ofta sitt arbete 
till individer, oftast tillhörande samhällets elit, och dessa individers aktivitet.28 Då 
materialet i denna uppsats är skrivet vid olika tillfällen under en period av över 
100 år har medvetenhet funnits om det ovan nämnda. Även medvetenhet har 
funnits i arbetet med denna uppsats att tidigare forskare alltid haft en källa genom 
vilken de tolkat verkligheten, och att denna källa endast är en tolkning av 
verkligheten av personen som skrivit källan.29 

I princip har endast sekundärlitteratur använts i arbetet med denna uppsats. I 
flera av sekundärlitteraturens verk, speciellt äldre verk, finns primärkällor tryckta i 
sin helhet eller i större utdrag. Nya primärkällor har inte letats fram då det i detta 
fall funnits tillräckligt information i sekundärlitteraturen för att uppfylla syftet 

                                                 
26 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion, s. 224 f. 
27 Tosh, J. (2000), Historisk teori och metod, s. 11 ff. 
28 Tosh, J. (2000), Historisk teori och metod, s. 104 f. 
29 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion, s. 219. 
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med denna uppsats. Jag har i denna uppsats således använt mig av det som redan 
finns skrivet om 1600-talets produktion och distribution och har försökt att se vad 
detta kan ge för information om de urvalsprocesser som fanns under seklet. Vilken 
litteratur som använts i uppsatsen framgår av forskningsöversikten, de teoretiska 
utgångspunkterna och genomgången nedan. 

4.1 Material 

För att försöka ge en liten uppfattning om storleken av produktion och distribution 
av böcker och dissertationer under 1600-talet, har antal av olika slag, såsom 
tryckerier, bokbinderier och dylikt, angetts där dessa uppgifter funnits att tillgå. 
Antalet bör inte anses absolut, utan ses som en uppskattning då det antagligen kan 
finnas material som antingen gått förlorat eller som inte undersökts i tidigare 
studier. Detta kan bland annat ses i hur Bo Bennich-Björkmans syn på bokhandeln 
med importerade böcker skiljer sig från Schücks syn på denna eftersom Bennich-
Björkman haft annat material att tillgå.30 Även olika avgränsningar av Sverige och 
svenskhet har gjorts i verken som till exempel Collijns bibliografi över svenskt 
material tryckt på 1600-talet där han inbegriper inte bara det som trycktes i 
Sverige under denna tid utan även det som tryckts på svenska i utlandet om det var 
författat av en svenskfödd.31 Stina Hanssons avhandling räknar även dagens Fin-
land till Sverige.32 

Vissa av verken som använts som material använder de 1600-tals bestånd som 
biblioteken har vid tillfället för skrivandet. De finns även verk som bygger på 
andra verk om 1600-talets bokhistoria som Hanssons och Bennich-Björkmans 
avhandlingar.33 I Hanssons används exempelvis Collijns 1600-tals bibliografi, 
vilket till mesta del bygger på Kungliga bibliotekets 1600-tals samlingar.34 Då 
förhållandena för bevarande på Uppsala universitetsbibliotek under 1600-talet inte 
var optimalt med exempelvis dålig lokal, och att handlingar som skulle kunna 
berätta om beståndet vid denna tid inte togs om hand under 1600-talet har på-
verkat vilka handlingar och verk som idag finns att tillgå från detta 
universitetsbibliotek.35 En del av materialet som är tryckt på 1600-talet och som 
finns tillgängligt via biblioteket idag har även tillkommit till bibliotekets 
samlingar vid senare tillfällen via bland annat donationer.36 

                                                 
30 Något som redogörs mer noggrant på s. 22 
31 Collijn, I. (1944), Sveriges bibliografi, s. III. 
32 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 9  ff. 
33 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 25; Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 9. 
34 Collijn, I. (1944), Sveriges bibliografi, s. v. 
35 Annerstedt, C. (1894), Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702, ss. 4 f, 8. 
36 Uppsala universitetsbiblioteks hemsida > Om biblioteket > Historik 
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Eftersom många verk har används som material i uppsatsen skulle det ta 
alltför stor plats att ta upp alla och diskutera dem här, alternativt att inte mycket 
skulle kunna skrivas om varje verk. Istället kommer följande avsnitt att behandla 
de verk som använts mest i uppsatsen indelade efter författarna till verken. 

4.1.1 Schück 
Mycket av det material som använts i produktionsdelen av uppsatsen är taget från 
Den svenska förlagsbokhandelns historia av Henrik Schück, som forskade i 
litteraturhistoria. Schücks indelning av förläggare har till exempel används som 
utgångspunkt till delar av kapitlet. Av Schücks bok har en utgåva i två band 
använts, där det är den första delen, som behandlar tiden fram till 1718, som 
nyttjats. Verket fokuserar på de olika aktörernas roll som förläggare och till viss 
del vad de gav ut för böcker och vilka villkor de hade att rätta sig efter samt de 
problem som kunde komma med exempelvis privilegiesystemen. 

Den svenska förlagsbokhandelns historia utkom 1923, och även om den är 
och har varit betydelsefull inom forskningen, så finns annat material att tillgå idag 
och en annan syn på forskningen som motsäger slutsatser som dragits i boken. Ett 
exempel på detta är den förändring under 1600-talet rörande bokhandeln med 
utländska böcker. Schück anser att utländska bokhandlare inte blev stationära i 
Stockholm förrän en bit in på 1700-talet medan Bo Bennich-Björkman menar att 
de blev det redan mot slutet av 1600-talet och att de till stor del tog över 
bokhandeln av importerade böcker från bokbindare som tidigare haft den. 
Bennich-Björkman ifrågasätter således Schücks slutsatser, något som han själv 
även påpekar i sin text.37 Bennich-Björkman anser även att Schücks forskning 
styrdes av ekonomiska och sociala modeller från dennes samtid och att detta 
fortsatt att prägla liknande forskning en bra bit in på 1900-talet.38 Även om det kan 
finnas brister i framställning och slutsatser dragna i verket så finns mycket 
information att hämta.  

4.1.2 Bennich-Björkman 
Bo Bennich-Björkman, som var professor i litteratursociologi vid Uppsala 
universitet, utgav 1970 sin avhandling Författaren i ämbetet: studier i funktion 
och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850. 
Avhandlingen behandlar författarens roll i det äldre samhället och fokuserar på de 
personer vilka skrivit verk på svenska som behandlar historia och vad som senare 
kom att bli skönlitteratur.39 Bennich-Björkman delade in författarna i världsliga, 
andliga och övriga författare. Han tog fram ideala typer för världsliga och andliga 

                                                 
37 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 31. 
38 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 16 f. 
39 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 25 f. 
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författare där båda hade en universitetsutbildning. Därefter gick karriärerna isär 
och de andliga var prästvigda som avancerade inom kyrkan och blev 
hovpredikant, fick ett eget pastorat eller ett högre ämbete. De världsliga strävade 
mot en position i kansliet och blev ämbetsmän, alternativ var de professorer som 
efter en tid blev erbjudna ämbete i kansliet.40 Detta gör att Bennich-Björkmans 
slutsatser inte kan användas som en säkerhet när det gäller dissertationer, 
importerade böcker eller svensktryckta böcker på ett annat språk än svenska. Hans 
slutsatser har dock ändå används när det gäller produktion av böcker även fast det 
skulle kunna finnas andra typer av författare. Detta då bland annat 
universitetsutbildning som de flesta författare och översättare hade enligt Bennich-
Björkman, även torde vara något som andra författare hade vilket skulle kunna 
innebära att det även kan finnas andra gemensamma drag.  

”Eliternas gata och handeln på broar och marknader: systemen för spridning 
av böcker i Sverige 1600-1850” fokuserar mest på Stockholm, och beskriver 
utifrån en prosts anteckningar när han varit och handlat i Stockholm tillsammans 
med kompletterande material, hur svensktryckta böcker samt importerade böcker 
såldes.41 I bokavsnittet ser han att handeln med svenska böcker till största del 
fortfarande sköttes av bokbindare vilket var det traditionella, medan de 
importerade böckerna såldes av utländska aktörer.42 

I båda verken, speciellt det första, tenderar Bennich-Björkman att prata om 
1600-, 1700- och 1800-tal tillsammans, men endast ge exempel ur ett av 
århundradena. Ibland ger detta viss svårighet att uppfatta skillnader seklen 
emellan.  

4.1.3 Hansson och Åhlén 
Stina Hanssons avhandling "Afsatt på swensko": 1600-talets tryckta 
översättningslitteratur tittar närmare på de översättningar som gjordes under 
1600-talet och hur de förhöll sig i förhållande till övrig svensk bokproduktion. 
Hon utgår från en indelning av andliga och världsliga verk, där andliga överstiger 
världsliga, även om andelen världsliga verk ökade mot slutet av seklet, och har 
använt Collijs Sveriges bibliografi 1600-tal som utgångspunkt.43 Hon kommer 
fram till att den största delen av verken var översatta från tyskan och att detta har 
att göra med att mycket tysk kultur importerades till Sverige.44 Antalet översatta 
verk varierade i mängd under de fyra decennier hon undersökt närmare, medan 
övrig bokproduktion stadigt ökat. Översättningens nedgång under vissa sekler 
menar hon beror delvis på statens stöd; då översättningsproduktionen gick bra när 

                                                 
40 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 89. 
41 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 13 f. 
42 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, ss. 18 f, 31. 
43 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", ss. 7, 15 ff. 
44 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", ss. 29, 70 f, 79 f. 
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staten stödde denna och mindre bra annars.45 Hansson tar även upp tänkbara 
anledningar till varför en översättning gjordes. Hon utgår då ifrån vad som angavs 
som motiv i dedikationerna till böckerna och kommer fram till att de flesta angav 
att de ville tjäna samhället. Några ville även sprida och ära det svenska språket.46 
Eftersom dessa motiv och kanske främst det första antagligen kan ha haft många 
bakomliggande motiv som personen kanske inte ansåg var i dennes bästa intresse 
att ange, har inte dessa motiv använts som exempel i denna uppsats. 

Bengt Åhlén, som var författare och förlagsredaktör, påbörjade arbetet med 
två böcker som använts som material i denna uppsats och vilka avslutades av 
andra personer. De två böckerna är Ord mot ordningen: farliga skrifter, bokbål 
och kättarprocesser i svensk censurhistoria och Censur och tryckfrihet: farliga 
skrifter i Sverige 1522–1954 vilka båda behandlar den statliga maktens försök och 
kontrollering av det skrivna ordet. Censur och tryckfrihet kan sägas vara en 
bibliografi över alla förbjudna skrifter medan Ord mot ordningen är en bok som 
behandlar ämnet och sätter in censur i ett mer övergripande sammanhang. De båda 
har använts som komplettering till varandra i denna uppsats. Per Ridderstad, 
professor emeritus vid avdelningen för ABM och bokhistoria i Lund, anser att 
Åhlén med flera i Ord mot ordningen menar att all begränsning i utgivning av 
verk i boken bör kallas för censur oavsett om den efterlevs eller vilka orsaker som 
gör att vissa vill kontrollera utbudet. Ridderstad ifrågasätter om all censur som 
Åhlén nämner verkligen kan kallas censur och om det fanns någon fungerande 
censur under 1600-talets första hälft.47 Båda för resonemang som fungerar 
beroende på vad man lägger i ordet censur och i vissa fall om man beaktar vad 
resultaten av beslut skulle kunna ha varit, eller om man bör försöka att utläsa vad 
resultaten av beslut inneburit för människor på 1600-talet genom att se på vad det 
efterlämnade materialet som finns säger oss. Eftersom det inte går att veta vad 
material som gått förlorat skulle ha visat kan man alltid spekulera i vad som skulle 
kunna ha varit, men ändå påpeka vad det material som finns säger oss. 

4.1.4 Annerstedt, Axner och Walde 
Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702 av Claes Annerstedt, som 
bland annat var bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Theo Axners 
magisteruppsats Uppsala universitetsbibliotek före 1694: Grundläggande 
problematik kring driften av ett tidigt akademiskt bibliotek behandlar båda 
Uppsala universitetsbibliotek tidigaste historia. Mycket av det som tas upp i det 
först utgivna verket av Annerstedt känns igen i Axners uppsats. Den ekonomiska 
situationen, låne- och katalogproblem, bibliotekarier och lokaler behandlas i båda 

                                                 
45 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", ss. 184-188. 
46 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 69 f. 
47 Ridderstad, P. S. (1997), ”Tryckpressens makt och makten över tryckpressen”, s. 151 f. 
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verken där Axners magisteruppsats har ett uttalat syfte att utifrån det akademiska 
konsistoriets protokoll ta upp och undersöka dessa områden som i protokollen 
framstått som problemfrågor för biblioteket.48 

”De svenska bibliotekens historia” av Otto Walde, även han bibliotekarie, 
behandlar i vissa avsnitt Uppsala universitet och har använts som komplement till 
de andra två texterna. Texten tar även upp krigsbyten som kom till de offentliga 
biblioteken och har tillsammans med Waldes avhandling Storhetstidens litterära 
krigsbyten: en kulturhistorisk-bibliografisk studie använts som material till denna 
uppsats avsnitt om krigsbyten. Waldes avhandling bygger i största del på det 
material som finns bevarat av krigsbytena på svenska offentliga bibliotek och går 
igenom varje plats som Sverige tog krigsbyte från, beskriver hur det gick till när 
bytet togs, var det fördes och färden dit.49 

                                                 
48 Axner, T. (2002), Uppsala universitetsbibliotek före 1694, s. 8 f. 
49 Walde, O. (1916), Storhetstidens litterära krigsbyten, s. 1 ff. 



 26 

5 Disposition 

Här följer en kortare beskrivning av de resterande delarna av uppsatsen med en 
mer ingående förklaring till upplägget för uppsatsens skildring av produktion och 
distribution av böcker och dissertationer i Stockholm och Uppsala på 1600-talet. 
Indelningen av skildringen utgår från modellen i 3.3 och speciellt begreppen 
produktion och distribution som fungerar som två huvudavsnitt där produktion 
och distribution skildras för att se det utbud som kom att finnas i handeln och i 
offentliga bibliotek, i detta fall Uppsala universitetsbibliotek. 

Kapitel 6, som behandlar produktionen, är indelat i tre delar: före tryckning, 
tryckning och efter tryckning. ”Före tryckning” är den största delen och tar upp 
utgivning av ett verk genom att visa på personer som kunde vara inblandade i 
utgivningen och vilka villkor de hade att rätta sig efter samt de bakomliggande 
motiv som kunde finnas och hur detta kunde påverka vilka böcker och 
dissertationer som kom att tryckas. ”Tryckning” tar upp de aktörer och villkor som 
fanns för tryckning av böcker och dissertationer vid tillfället för själva 
tryckprocessen, och hur detta påverkade vilka verk som trycktes. ”Efter tryckning” 
tar upp villkor och tillfällen efter ett verk blivit tryckt då det kunde stoppas eller 
på annat sätt inte komma ut i handeln. 6.1.4 och 6.3.1 försöker till viss del att 
sammanfatta och dra slutsatser av det som framkommit i övriga delkapitel. 

Kapitel 7 behandlar distributionen och är även det indelat i tre delar: 
”bokhandel”, ”krigsbyte” och ”Uppsala universitetsbibliotek”. Dessa beskriver 
olika sätt som böcker och dissertationer kom i omlopp för läsare efter tryckning. 
”Bokhandel” utgår från vad som i allmänhet gällde för bokhandel i städer under 
1600-talet och resonerar kring skillnader i handel med importerade böcker, 
svensktryckta böcker och dissertationer samt hur detta påverkade utbudet för 
läsaren. ”Dissertationer” kopplas här samman med Uppsala. Avsnittet om 
krigsbyten tar upp ett annat sätt som böcker kom i omlopp på förutom den 
traditionella bokhandeln och resonerar kring hur de böcker som kom till 
Stockholm och Uppsala via krigsbyte påverkade utbudet. Delen som behandlar 
Uppsala universitetsbibliotek fokuserar på bibliotekets ändrade bestånd via 
förvärv och gallring, dess funktion som distributör av böcker och dissertationer 
och vilka personer som tog del av verken som fanns på biblioteket. 7.1.4 och 7.3.2 
försöker till viss del att sammanfatta och dra slutsatser av det som framkommit i 
övriga delkapitel. Efter detta följer en slutdiskussion och sammanfattning. 
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6 Produktion 

Produktionen av böcker under 1600-talet kan lättare kopplas till Stockholm än 
Uppsala. I Uppsala producerades mest dissertationer i och med Uppsala 
universitet och att i princip det enda tryckeriet i Uppsala var kopplat till 
universitetet. Genomgående i detta kapitel, och i kapitel 7, påpekas detta inte alltid 
uttryckligen, utan är ofta underförstått. Stockholms produktion är således mer 
kopplad till diskussionen av förläggarna i detta kapitel medan Uppsalas 
produktion är kopplad till diskussion kring dissertationerna. Stockholm tryckte 
dock i början av seklet några dissertationer innan det akademiska tryckeriet 
inrättades i Uppsala, och det akademiska tryckeriet tryckte ett antal böcker seklet 
igenom.50  

De aktörer som var inblandade i svensk produktion av böcker och 
dissertationer under 1600-talet var till största del boktryckare och bokbindare. 
Även bland annat författare/översättare, staten och enskilda privatpersoner var 
inblandade i rollen som förläggare.51 I produktion av dissertationer var förutom 
boktryckare och bokbindare även flera personer anställda vid universitetet 
inblandade i produktionen.52 

6.1 Före tryckning 

Det fanns olika tillvägagångssätt och olika personer som gav ut böcker och 
dissertationer. Då det finns en viss skillnad i hur böcker producerades jämfört med 
dissertationer, ges först exempel på hur böcker kunde ges ut och falla bort genom 
Schücks fem typexempel av förläggare53 som han ansåg fanns under 1600-talet. 
Därefter redovisas för hur dissertationer oftast kom till tryckning och var de föll 
bort. 

                                                 
50 Bring, S. E. (1962), Boktryckerierna i Uppsala, s. 40 f. 
51 Frösell, E. (1931), Stridigheterna mellan boktryckare och bokbindare under skråtvångets tid., s. 9 f. 
52 Åhlén, B. m.fl. (1986), Ord mot ordningen, s. 34. 
53 Med förläggare menas här, i enlighet med Schück, den person som valt ett verk och sett till att det blivit 
tryckt eller den som bekostat verket. 
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6.1.1 Typexempel på förläggare 
Det första av Schücks typexempel på förläggare var en person som själv skrivit en 
bok och sedan låtit trycka den. Dessa personer sålde många gånger boken till 
bokbindare och bokhandlare vilka sedan sålde boken vidare till allmänheten. En 
annan typ av förläggare var de boktryckare som i egen boklåda sålde de böcker 
som de tryckt. Den tredje varianten var en person som beställde och betalade 
tryckning av en bok, men som inte själv författat den. Denne person sålde sedan 
boken i egen boklåda och/eller till andra bokhandlare.54 Den fjärde typen av 
förläggare var privatpersonen som av eget intresse betalade för till exempel 
tryckning och/eller översättning av en bok, och fick del av vinsten när boken 
såldes. Den sista typen av förläggare var regeringen och olika institutioner.55 

6.1.1.1 Typ ett: ”författaren/översättaren” 
För att en bok utgiven av den första typen av förläggare skulle kunna produceras, 
behövde förläggaren ha tillräckligt med pengar då det var fråga om en stor 
kostnad. Den dyra kostnaden för tryckning av en bok i Stockholm och Uppsala 
gentemot i utlandet berodde bland annat på att papper, som var dyrbart, behövde 
importeras då det inte tillverkades i Sverige ännu. Även stilar behövde importeras, 
och på allt som infördes måste tull betalas.56 Denna typ av förläggare behövde 
även vara skrivkunnig, antagligen ha högre utbildning vid universitet för att kunna 
författa eller översätta en bok på tilltalande språk, och behövde ha råd och tid att 
skriva, det vill säga inte inneha ett arbete som upptog all personens tid eller 
tröttade ut denne. Detta stämmer bra in på den typiske författaren/översättaren till 
böcker under 1600-talet som, enligt Bennich-Björkman, var en universitets-
utbildad ämbetsman med kopplingar till kyrkan, regeringen eller hovet och som 
hade ganska hög status enligt normen för dåtidens samhälle.57 

Orsaker till varför en person skrev och bekostade utgivning av en bok kan ha 
varit många, här följer några exempel på möjliga motiv. Personen kan ha velat 
sprida ett särskilt budskap. Enligt Bennich-Björkman var det dock inte 
nödvändigtvis sitt eget budskap som en person skrev om då författaren till 
exempel kunde skriva för en grupp i samhället eller för en institution.58 En annan 
orsak till varför personen skrev och gav ut en bok kunde vara för att tjäna pengar 
när boken sedan såldes. Om detta vore fallet skulle personen således ha satsat på 
att skriva och låta trycka böcker som han trodde skulle kunna bli populära på 
bokmarknaden. I de fall när det gällde nyproduktion av böcker kunde det nog vara 
svårt, men att göra omtryck av sina tidigare författade böcker som sålde bra 

                                                 
54 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 102 ff. 
55 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, ss. 106-109. 
56 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 247. 
57 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, ss. 75 f, 448. 
58 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 77. 
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resulterade antagligen i att böckerna blev sålda. Att skaffa sig ensamrätt på att få 
ge ut ett verk var ett sätt som man kunde använda för att garantera inkomst på en 
populär bok. Det var dock inte alltid som ensamrätten respekterades. Ett exempel 
är en översättning som Erich Schroderus gjort och första gången gav ut 1617. Han 
skaffade sig ensamrätt på boken, men trots det fortsatte andra att trycka boken 
seklet igenom.59 Det kunde även bli strid om vem som skulle få privilegium om 
ensamrätt och det var inte säkert att den som först givit ut boken fick det eller att 
besluten var lika från fall till fall. Exempel kan göras med Henric Keyser II, som 
dock är den andra typen av förläggare från slutet av århundradet, och två 
uppbyggelseskrifter där han på den ena försökte få privilegium då hans far var 
först med att ge ut verket men en annan hunnit få ensamrätt på det. Det slutade 
med att Keyser II fick ensamrätten. I ett annat fall ville han få ensamrätt på ett 
verk som han inte varit först med att ge ut. När den som varit först protesterade 
och ville ha ensamrätt slutade det med att de båda fick ge ut boken.60 Vem som 
fick ensamrätt kan ha berott på hur pass mycket inflytande eller anseende en 
person hade, precis som en boks överlevnad efter tryckning på ett sätt berodde på 
om någon ville få den indragen, och hur pass inflytelserik denna person var i 
jämförelse med utgivaren.61 

Det ekonomiska motivet kanske inte var det främsta för denna typ av 
förläggare, då de antagligen inte livnärde sig på att skriva eftersom författare och 
översättare, som nämnt, oftast hade ett ämbete inom kyrka, hov eller regering. Var 
de en av de författare som inte hade ett annat arbete kan motivet ha varit starkare 
då författare, som Schück påpekar, ofta hade dålig ersättning för det de skrev.62 Att 
översättare oftast inte hade denna syssla på heltid syntes även i antalet verk som 
varje översättare översatte, och man kan väl tro att liknande var fallet med 
författare. Enligt Hansson så var få översättare mycket aktiva och översatte många 
verk, hela 90 procent översatte endast ett till tre verk av de verk som finns 
bevarade med namn på.63 

Förläggaren kan även tänkas ha skrivit en bok och gett ut den för att bli 
uppskattad, bli sedd eller avancera i karriären. Böckerna behandlade då antagligen 
något som var politiskt korrekt och som inte gick emot censuren eftersom de flesta 
författare, som tidigare nämnt, hade anknytning till kyrkan, regeringen eller hovet 
i sitt arbete. Denna orsak till varför en bok skrevs kan möjligen kopplas samman 
med Bennich-Björkmans påpekande att för personer i de högre samhällsskikten 
passade det, efter att ha kommit visst högt, inte att vara författare.64 Personen 
behövde kanske då inte skriva för att komma vidare i sin karriär, utan hade skaffat 
                                                 
59 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, ss. 136 f, 200 ff. 
60 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, ss. 214-225. 
61 Åhlén, B. m.fl. (1986), Ord mot ordningen, s. 49. 
62 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 103. 
63 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 14 f. 
64 Bennich-Björkman, B. (1970), Författaren i ämbetet, s. 77 f. 
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sig andra kontakter och vägar att gå. Detta bör givetvis inte förstås vara den enda 
orsaken till varför personen slutade skriva, även saker som till exempel hur 
samhället såg på litteratur och skrivande eller hur stor arbetsbörda personen hade 
påverkade. Samhällets syn på litteratur kan kopplas till en översättares vilja att 
sätta ut sitt namn på ett verk denne översatt. Namn förekom, enligt Hansson, 
oftare på verk av hög status som rör religion än på verk som rör andra ämnen.65 
Religiösa teman i verk var då antagligen mer accepterat att skriva om.  

6.1.1.2 Typ två: ”boktryckaren som ofta var bokbindare” 
För att en bok utgiven av den andra typen av förläggare skulle kunna produceras 
behövde förläggaren vara boktryckare och ofta även bokbindare. Det vill säga han 
behövde ha privilegium för att få trycka böcker och för att få sälja dem till andra 
än bokhandlare behövde personen även ha privilegium att binda böcker eftersom 
han annars ej fick sälja dem inbundna. Boktryckare under 1600-talet hade, enligt 
Erik Frösell, ofta dock endast boktryckningen som syssla och inkomst. Visserligen 
fanns det de som även hade skaffat sig bokbindarprivilegium och därigenom 
kunde binda böcker och sälja dem för att tjäna pengar, men majoriteten av 
boktryckarna var bundna vid skrålagarna. Enligt skråväsendets lagar, som 
yrkesverksamma var tvungna att följa, fick hantverkare endast sälja det denne 
själv tillverkat och endast de verksamma inom ett yrke fick utföra yrkets 
beskrivning. Detta tolkade bokbindarna som att endast den som band en bok fick 
rätt att sälja den inbundna boken. Boktryckarna skulle således enbart få sälja 
obundna böcker i sitt tryckeri. Boktryckarna menade att de var delaktiga i 
tillverkningen av produkten och att tryckningen var kostsam, så de ville få rätt att 
sälja exemplar av bundna verk som de själva tryckt.66  

I likhet med vissa boktryckare som fick privilegium att binda böcker, fick 
vissa bokbindare tillstånd att trycka böcker även om en bokbindares arbete för det 
mesta bestod i att binda böcker. Ofta sysslade bokbindaren även med bokhandel 
av både svensktryckta och importerade böcker.67 Efter 1630 skulle bokbindarna68 
enligt sin skråordning ha ensamrätt till bokhandel och de skulle stå enade mot 
andra utanför bokbindarskrået. Århundradet genom behövde varje ny 
bokbindaremästare skriva under på denna överenskommelse.69  

Var en person kombinerad boktryckare och bokbindare hade denne ett övertag 
gentemot övriga bokbindare ur en ekonomisk synvinkel då den själv kunde 
producera hela boken, och inte behövde förhandla om priser för att få vissa delar, 
så som till exempel tryckning, gjorda.70 Bokhandelns betydelse för en bokbindares 
                                                 
65 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 44. 
66 Frösell, E. (1931), Stridigheterna mellan boktryckare och bokbindare under skråtvångets tid., ss. 7-12. 
67 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 41. 
68 Alla bokbindare i Sverige sorterade under skråämbetet i Stockholm. 
69 Frösell, E. (1931), Stridigheterna mellan boktryckare och bokbindare under skråtvångets tid., s. 13 ff. 
70 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 41. 
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ekonomiska situation i jämförelse med bokbinderiets betydelse varierade, både 
tidvis inom samma bokbinderi och mellan olika bokbinderier.71 Detta betyder att, 
även om en förläggare av denna typ inte var förmögen i början av sin karriär, 
kunde han få det bättre ställt med tiden, särskilt om personen inte behövde betala 
tryckare eller författare/översättare. Men det kunde även finnas perioder då det 
gick sämre. 

Precis som det första typexemplet på en förläggare kan denna förläggare 
således ha pengar som motiv för att ge ut en bok. För typ två var detta dock 
antagligen huvudmotivet då personerna var boktryckare och bokbindare till yrket 
och behövde pengarna för att överleva. Kanske ville de även göra sig rika på 
utgivningen. Ett exempel på detta var Ignatius Meurer som var verksam fram till 
1672 och som, enligt Schück, främst gav ut omtryck av tidigare upplagor.72 Detta 
gjorde att han inte behövde betala författare eller översättare att skriva. Meurer var 
även en av dem som, när det gällde att tjäna pengar, inte verkade fästa så stor 
betydelse vid andras ensamrätt till verk. Exempelvis blev han dömd för att ha 
tryckt tidigare nämnda översättning av Schroderus. Han argumenterade då i ett 
brev skrivet på 1640-talet, tryckt av Schück i dennes bok efter handskrift, att han 
borde få trycka boken eftersom allmänheten ville ha den och att även boktryckare 
måste överleva.73 Även om det var en enskild person som skrev detta brev, och 
denne dessutom försökte ta sig ur en besvärlig situation som han hade hamnat i för 
att slippa böter, så visar exemplet att efterfrågan kunde styra tryckning av verk för 
vissa förläggare och att det saknades respekt för rätten att ensam få ge ut, trycka 
och binda ett verk. Andra motiv för en förläggare av typ två kan tänkas ha varit att 
sprida ett budskap. Dock är det troligt att ekonomiska skäl i många fall styrde 
valet av böcker att ge ut. Nils Wankijf, vars produktion Schück ger exempel på, 
var kunglig boktryckare från och med 1669 och fick därigenom troligen årlig lön 
och bostad betald av staten, vilket var brukligt under 1600-talets andra hälft. Då 
Wankijf fick inkomst från annat håll kanske han inte var lika beroende av att en 
bok skulle sälja bra. Möjligtvis var det därför som han, förutom omtryck och verk 
relaterade till kristendomen, även gav ut mer svårsålda böcker som till exempel 
behandlade vetenskapliga ämnen.74 

6.1.1.3 Typ tre: ”bokbindaren” 
Förläggare av typ tre var antagligen en bokbindare som hade tillstånd att ha egen 
boklåda och hade endast tryckaren att betala innan han själv band boken och sålde 
den till allmänheten. Kanske behövde han ibland även pengar att finansiera 
författandet/översättandet av en bok. Till denna tredje typ av förläggare hörde, 
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enligt Schück, även utländska bokhandlare som kom till Sverige och handlade 
med både svenska och importerade böcker.75 

För att en bok utgiven av den tredje typen av förläggare skulle kunna 
produceras behövde förläggaren ha tillräckligt med pengar för att kunna finansiera 
tryckning av en bok. Det kunde hända att den som låtit trycka boken försökte sälja 
den till ett för högt pris och bokbindarna således vägrade köpa den. Istället lät 
bokbindarna trycka en egen version. Hade då den som först låtit trycka boken 
tillräckligt med makt i samhället kunde denne få de berörda bokbindarnas bodar 
stängda och därmed bli utan konkurrens. Exempel på detta finns återgivit av 
Schück där ärkebiskop Kenicius gjorde just detta i Stockholm 1612.76  

Motiv för denna typ av förläggare skulle kunna ha varit att producera en bok 
för att sprida ett särskilt budskap, även om det kanske är troligare att 
huvudmotivet var ekonomiskt då personen ifråga behövde tjäna tillräckligt mycket 
med pengar för att ha råd till sitt uppehälle då den, precis som typ två, oftast inte 
hade något annat arbete utan levde på bindning och försäljning av böcker. 
Eftersom en bokbindare fick sälja inbundna böcker, enligt de tidigare nämnda 
skrålagarna, och bokhandel kunde vara mycket gynnsam, kan förläggare av typ tre 
och även två, ha haft som mål att gå med vinst och öka sitt kapital. Genom att 
göra detta ville de kanske även höja sin status i samhället. 

6.1.1.4 Typ fyra: ”privatpersonen/investeraren” 
För att en bok utgiven av den fjärde typen av förläggare skulle kunna produceras 
behövde en välbärgad person bestämma sig för att bekosta produktionen av en 
bok. Till skillnad från de tidigare tre exemplen på förläggare var denna person 
endast inblandad i utgivningen av boken på ett ekonomiskt och innehållsmässigt 
plan, men arbetade inte själv med boken under någon del av produktionen. 
Personen behövde vara rik nog att sponsra tryckning och/eller översättning av en 
bok.  

Förläggaren fick del av vinsten när boken såldes, och ett av motiven till varför 
en person tillhörande typ fyra av förläggarna skulle bekosta en bok är ekonomisk 
vinning likt förläggarna av typ ett till tre. Andra motiv kan ha varit för att stödja 
spridning av ett visst budskap; antingen något personen själv ville få ut, eller 
något personen ville få andra att tro att denne stod för. Investeraren kunde 
säkerligen ha gett pengar till utgivning för att själv synas i samhället som en 
person som antingen stödde en viss sorts åsikt eller verk, eller en person som 
stödde utbildning av folket i form av att sponsra utgivning av böcker. Personen 
kunde på detta vis försöka att höja sitt anseende i samhället. För att de som läste 
boken skulle veta att förläggaren givit ut boken kunde den bland annat synas i en 

                                                 
75 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 104 f. 
76 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 103. 



 33 

dedikation som ofta placerades bland de första bladen i boken och som till 
exempel kunde tacka för bidrag från en eller flera personer.77 I de dedikationer 
som finns i översättningar menar Hansson att dedikationerna visar på att det fanns 
en bekantskap mellan förläggaren och den som sponsrat boken.78 Kände man rätt 
personer var det kanske enklare att producera en bok om man inte själv hade råd. 
Dedikationssystemet användes säkerligen även av de andra typerna av förläggare 
för att ge ut en bok som de själva inte hade medel att ge ut. 

6.1.1.5 Typ fem: ”regeringen” 
Typexempel fem av Shücks förläggare skiljer sig från de övriga i det att 
förläggaren här var regeringen eller en institution och inte en enskild person. För 
att en bok utgiven av den femte typen av förläggare skulle kunna produceras 
behövde regeringen eller institutionen bestämma sig för att boken skulle ges ut 
och ifråga om regeringen delegera utgivning till någon. Det fanns bland annat 
rikshistoriografer som dels kunde inneha ett rikshistoriografämbete79 och dels, mot 
betalning, fick uppdrag att skriva olika historiska arbeten vilka kunde vara mycket 
omfattande och ta lång tid. Ett exempel var Johannes Videkindi som 1665 fick i 
uppdrag att skriva ett arbete om Sveriges kungar från Gustav Vasa till Gustav II 
Adolf vilket inte blev färdigtryckt förrän 1691.80 En institution kunde ofta vara 
upprättad och finansierad av regeringen, vilket gjorde att regeringen kunde vara 
med och bestämma vilken typ av böcker som skulle ges ut. Ett exempel på detta 
var Antikvitetskollegiet som bekostades genom den så kallade bibeltryckstunnan81 
då det inrättades 1667.82 De erbjöd de författare som de publicerade betalning i 
form av förtjänst på två tredjedelar av de tryckta böckerna. För att kollegiet skulle 
tjäna på detta brukade de oftast trycka så mycket att de kunde sälja sin tredjedel 
och få in pengar på detta medan författarens två tredjedelar förblev osålda. 1692 
upplöstes kollegiet och blev istället Antikvitetsarkivet med mindre personal, 
medel och tryckerianslag för att utföra sin uppgift, som i princip var samma som 
kollegiets.83 Staten bekostade även andra utgivningar av böcker via 
bibeltryckstunnan antingen till direkta verk, men även via till exempel Schroderus 
ämbete som kunglig translator vilket han var fram till 1648. Detta innebar att även 
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om Schroderus arbetade som översättare och förläggare så fanns det villkor för 
vad han fick ge ut i sitt ämbete.84 

Förläggaren i form av regeringen gav ofta ut böcker för att sprida ”rätt” 
budskap till folket och läsarna, utbilda dem och visa Sverige ur en bra vinkel. 
Särskilt historiska verk användes till att försvara exempelvis handlingar såsom 
Kung Karl IX:s försvar av avrättningen av Sigismund som trycktes flera gånger 
under 1600-talets första årtionde på både svenska och latin.85 Regeringen hade 
antagligen inga direkta ekonomiska motiv, även om det framkommer i Den 
svenska förlagsbokhandelns historia att de kunde vara opålitliga när det gällde 
betalning för verk som producerades innan de skulle betalas.86 

6.1.2 Förläggare och censuren 
För att en bok skulle kunna produceras behövde alla de olika typerna av förläggare 
förutom det som redan nämnts även se till att inget som stod skrivet i boken gick 
mot den rådande censuren. De fyra vanligaste skälen till att ett verk blev förbjudet, 
enligt Åhlén, Åhlén och Widgren, var att det i ett verk stod något som gick emot 
kyrkan, staten, enskilda personer och/eller något som ansågs omoraliskt. Även 
tryckfel, oklarhet kring privilegier och verk som gjorde att andra länder kom i 
dålig dager kunde förbjudas.87 Den som bröt mot censuren kunde få böter, få 
fängelse, inte få ge ut sina skrifter, bli utvisad ur landet, få boken bränd offentligt 
och i vissa fall dömas till döden. Flera biskopar blev även avsatta runt mitten av 
seklet för att de låtit trycka böcker som regeringen fann olämpliga.88 

Ibland förbjöds eller drogs en bok in före tryckning och ibland efter tryckning, 
beroende på vilka lagar som rådde. Här tas tillfällen upp då det förstnämnda kan 
ha gällt. I början av seklet var det biskoparna och domkapitlen som såg till vad 
som trycktes och inte trycktes. De skrev kontrakt med boktryckarna att inget 
skulle tryckas utan att de gett sitt godkännande.89 Detta gjorde att de kunde stoppa 
skrifter från att gå till tryck och hade antagligen ganska god kontroll eftersom det 
inte fanns så många boktryckare. 1630 fråntogs kyrkan makten till censur och 
istället skulle Schroderus, som kunglig translator, gå igenom allt som skrevs. Han 
hade dock mycket att göra och många klagomål fanns att han inte skötte 
uppgiften.90 Ridderstad menar att det under 1600-talets första hälft inte rådde 
någon direkt censur. Angående kyrkans övervakande så anser han att eftersom 
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domkapitlet var uppdragsgivaren till tryckerierna och tryckaren var anställd av 
dem, även om denne var fri att trycka annat, var det naturligt att de ville behålla 
överblick av vad som trycktes. Angående Schroderus så ser Ridderstad inga bevis 
på att denne hindrade något verk från att tryckas även om han hade funktionen att 
övervaka vad som kom till tryck.91 Att en uppdragsgivare ville kontrollera vad som 
trycktes kan tyckas naturligt, men det blir ändå en slags censur om tryckaren inte 
får lov att trycka precis vad den vill gällande de verk den själv valde att trycka. 
Detta kan man tolka som att överenskommelsen mellan boktryckare och kyrka 
gällande vad som producerades kan ha lett till censurering innan tryck om 
tryckaren skulle ha fått för sig att trycka något som ärkebiskopen eller 
domkapitlen var emot. Även om det är osäkert att Schroderus verkligen hindrade 
något verk från att tryckas, visar hans utnämning att regeringen ville ha någon 
slags kontroll över vad som producerades och försökte att skapa en censur. Det är 
således osäkert hur väl censuren fungerade, men det material som finns att tillgå 
visar att censur i viss form existerade.  

När kansliordningen från 166192 reviderades 1662, bestämdes att viktigare 
arbeten behövde skickas in till Kanslikollegiet för förhandsgranskning medan 
mindre viktiga skulle granskas på orten.93 1686 inrättades, för att avlasta kollegiet, 
Censor librorum, som var ett särkilt ämbete vars uppgift var att övervaka 
bokutgivning och bokprivilegier. Alla betydande verk skulle nu sändas till denne 
för godkännande innan tryckning. Eftersom det endast var en person som gav 
godkännande till tryckning eller inte, så var mycket upp till denna person. Dennes 
arbete hjälptes till viss del av personer som skrev in och klagade över att någon 
tryckt något opassande eller tryckt något som skrivaren själv haft privilegium på. 
Att det endast var en person som skulle gå igenom alla böcker gjorde att 
stavningen standardiserades men även att tryckningen av verk fördröjdes.94 Kanske 
trycktes ibland verk som inte förhandsgranskats då den som skulle ge ut verket 
inte ville vänta.  

Mot slutet av 1600-talet beslutades även att vissa böcker som ansågs mer 
viktiga såsom bibeln, uppbyggelseskrifter, lagböcker och skolböcker endast skulle 
få ges ut av personer som fått ett särskilt privilegium. De som påkoms trycka 
sådana verk ändå, straffades. Ett exempel var Keyser II:s tryckeri i Stockholm som 
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i början av 1690-talet hade tryckt verk som denne inte hade privilegium att trycka. 
Tryckeriet beslagtogs och han fick inte tillbaka det på ett par år.95 

6.1.3 Dissertationer 
Tillvägagångssätten för att ge ut verk som beskrivs ovan genom 
förläggarexemplen går bra att koppla till böcker men fungerar sämre för 
dissertationer. Dissertationerna skulle kunna höra till den första gruppen där det 
var författaren som gav ut verket om det inte hade varit så att professorerna oftast 
inte själva författade sina avhandlingar. Istället fick respondenten i uppdrag av 
professorn att skriva texten vilken professorn sedan bearbetade. Det var även 
respondenten som bekostade tryckning av dissertationen. Dissertationen var ofta 
flera teser inom intilliggande områden som professorn hade försvarat vid olika 
närliggande tidpunkter och som han sedan gav ut som ett verk med försättsblad. 
Således kunde flera dissertationer ingå som kapitel i ett och samma verk. Verken 
kom sedan att användas i undervisningen. Den första kända avhandlingen är från 
1602 och trycktes, liksom andra avhandlingar som färdigställdes innan det akade-
miska tryckeriet i Uppsala fanns, i Stockholm. I Uppsala trycktes den första 
dissertationen 1614.96  

Denna typ av utgivning var ett sätt för professorerna att få sina åsikter hörda 
och lästa.97 Om dissertationerna var politiskt korrekta kan de ha hjälpt den som 
ville göra karriär som professor, men det kan även ha hjälpt professorn till ett 
ämbete hos regeringen. Exempelvis så visar Bennich-Björkman att många 
rikshistoriografer under 1600-talet även var professorer.98 

Innan en dissertation fick tryckas behövde den, precis som böcker tidvis 
behövde, granskas och godkännas. I början av seklet var det rektorn för det stora 
konsistoriet, som kan sägas vara universitetets dåvarande styrelse, eller dekanus 
från professorns fakultet som skötte granskningen tillsammans med 
ärkebiskopen.99 Ansvaret för att det som sedan trycktes i tryckeriet inte gick emot 
censuren och hade blivit godkänt av rätt personer på universitetet, hade under den 
senare delen av 1600-talet bibliotekarien för Uppsala universitetsbibliotek och en 
vald professor som fick en särskild titel.100 

Inga dissertationer som kunde störa ordningen fick utges och för teologerna så 
fanns vissa frågor som de inte fick ta upp. 1655 var bestämmelserna samma som 
tidigare nämnt, men nu beslutades även att de som inte var teologer inte fick 
skriva något som anknöt till teologi i sina dissertationer, vilket ledde till att många 
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avhandlingar blev förbjudna på grund av den cartesianska filosofi som kom på 
1600-talet och som gick emot bibeln. Teologerna ville även få rätten att censurera 
professorerna från filosofiska fakulteten och att naturvetenskapliga ämnen inte 
fick tas upp, men detta fick de aldrig igenom.101 Runt mitten av seklet blev 
teologerna mer censurerade än de varit tidigare. Detta eftersom Drottning Kristina 
ville ha enighet inom den svenska kyrkan, inom vilken oroligheter kunde skönjas, 
och förbjöd skrifter som ifrågasatte den gällande ordningen.102 

6.1.4 När verk nådde och inte nådde tryckeriet 
De olika förläggarna hade som visats olika motiv och förutsättningar för att kunna 
ge ut en bok eller dissertation. De olika typerna av förläggare som berörts är 
författare/översättare, boktryckare, bokbindare, privatpersoner, regeringen och 
professorer. De motiv som tagits upp är det ekonomiska det vill säga en vilja att 
tjäna pengar, en vilja att spridda ett budskap, en vilja att bli sedd, uppskattad eller 
att avancera i karriären och att få en högre status. Hur starka de olika motiven var 
hos förläggarna var varierande och berodde på vilka förutsättningar de olika 
förläggarna hade. Utifrån vad som tidigare har sagts om de olika förläggarna går 
det att dra följande generella slutsatser om när verk kom fram och inte kom fram 
till ett tryckeri. Dock kan undantag förekomma. 

Böcker som nådde fram till ett tryckeri var oftast eller kanske alltid författade 
av universitetsutbildade personer med anknytning till antingen kyrkan, regeringen 
eller hovet. Detta innebar i sin tur att inga eller få böcker kom till tryck författade 
av lågutbildade personer i de lägre skikten av samhället. Kyrkan, regeringen och 
hovet hade alla även viss inverkan på vad som skrevs när författaren själv var 
förläggare och motivet var att nå högre i den valda karriären. Detta innebar kanske 
att böcker utgivna med detta motiv mer sällan gick emot vad som skulle kunna 
uppfattas som den rådande censuren. Det rådde även en förhandsgranskning av 
böcker och dissertationer under stora delar av 1600-talet som borde ha gjort att 
färre böcker nådde tryckerierna än vad som personer ville ge ut. Speciellt tydligt är 
kanske detta bland dissertationerna där fler var inblandade i kontrollen av vad som 
fick ges ut. Det finns exempel på hur viss vetenskap bland annat gick emot 
kristendomen eller kyrkan och till följd förbjöds. Budskapet som professorerna 
gav ut var således till viss del censurerat. 

Motivet att tjäna pengar var vanligare om förläggaren ej hade någon syssla 
utanför bokmarknaden som denna kunde tjäna pengar på. Om motivet var 
ekonomiskt gav förläggaren antagligen ut böcker som denne trodde kunde bli 
populära eller som denne visste var populära genom exempelvis omtryck av 
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tidigare utgivna böcker. Detta i sin tur innebar att förläggare med detta motiv 
antagligen mer sällan tog risker med vilka sorts böcker denne gav ut och att 
nyproduktion mer sällan gavs ut i detta fall än omtryck. Den stora kostnaden som 
det innebar att trycka en bok gjorde kanske även att många förläggare ogärna ville 
ge ut större verk. Speciellt då de oftast i förväg behövde lägga ut pengar som de 
sedan behövde en försäljning av verket för att tjäna in. Läkaren och kemisten 
Urban Hiärne skrev även om detta problem någon gång under andra hälften av 
1600-talet. Dennes ord finns tryckt i Den svenska förlagsbokhandelns historia, 
och Hiärne anser att det är svårt att få något tryckt som är mer än sex-sju ark i 
Sverige eftersom detta innebar en större risk. Speciellt om de var på latin eller 
tyska då han såg hur böcker som trycktes på latin eller tyska en kort tid efter att de 
först getts ut blev sålda som omtryck av bokhandlare som själv tryckt upp dem i 
utlandet. De kunde då sälja dem för mindre kostnad än om de hade varit tryckta i 
Sverige. Eftersom få ville ge ut större verk stannade många handskrifter som just 
handskrifter. Hiärne såg heller ingen lösning i om han skulle försöka ge ut verket 
genom att själv få det tryckt i utlandet där omkostnaden var mindre då det inte 
fanns någon som kunde korrekturläsa.103 

Det enda motivet som alla förläggare kan tänkas ha haft, i mer eller mindre 
utsträckning, var det att sprida ett budskap. Ridderstad menar att etableringarna av 
tryckerier gjorde det mycket lättare att sprida ett budskap än vad man kunde göra 
med handskrifter. Detta eftersom produktionskapaciteten var mycket större med 
tryckta verk då en sättare kunde göra ett ark på en vecka och sedan två man med 
en handpress kunde göra 500 exemplar av detta ark per dag. Detta innebar 
massproduktion av en skrift och en åsikt, vilket kunde leda till 
masskommunikation där människors inställning till politik, ekonomi och kultur 
kunde påverkas på ganska kort tid. Ett stort motiv till att trycka verk var således 
enligt Ridderstad att sprida ett visst budskap.104 Detta gällde antagligen främst 
kortare skrifter eller enbladstryck och inte till lika stor del böcker då de tog längre 
tid att skapa. Att försöka ändra människors inställning på ett enklare sätt kan ha 
gjorts med kortare skrifter som fortare nådde folket. Böcker var även dyra vilket 
gjorde att inte alla skulle ha haft tillgång till dem. På sikt kunde dock säkerligen 
böckernas läsare bli påverkade av författare eller utgivares budskap. 
Masskommunikation via böcker är således inte så troligt, även om motivet att 
sprida ett budskap på lång sikt nog förekom till dem som hade råd att köpa böcker. 

                                                 
103 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 246 ff. 
104 Ridderstad, P. S. (1997), ”Tryckpressens makt och makten över tryckpressen”, ss. 349, 351, 353 f. 
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6.2 Tryckning 

Vid 1600-talets början fanns endast ett tryckeri i Stockolm, som även var det enda 
i landet. Vid detta fanns den kunglige boktryckaren som var anställd av regeringen 
för att trycka material de ville ge ut. De flesta personer lät istället trycka böcker i 
Lübeck eller Rostock.105 Vid slutet av seklet var sex tryckerier i drift i Stockholm 
och Uppsala. Under seklet fanns totalt 13 olika tryckerier någon gång i drift. Cirka 
hälften var i bruk mer än 20 år någon gång under seklet medan övriga endast 
existerade ett eller ett par år innan de antingen flyttade eller las ner. Två av 
tryckerierna var igång mer än 60 år och fortfarande i bruk vid sekelskiftet.106 Även 
i Uppsala var tryckerier oftast inte igång längre än ett par år. Uppsalas första 
tryckeri på 1600-talet var det akademiska tryckeriet, som startades år 1613. Detta 
tryckeri var kopplat till Uppsala universitet och i princip det enda tryckeri i 
Uppsala som var i bruk under någon längre tid, även om det startades ett tryckeri 
1685 som var i bruk i 17 år innan det brann ner. Uppsala hade således inget 
tryckeri i början av seklet och de två nämnda tryckerierna i slutet. Under seklet var 
sju stycken tryckerier i bruk i staden.107 Få tryckerier gjorde det lättare för makten 
att kontrollera vad som producerades medan den ökande produktionen mot slutet 
av seklet borde ha gjort det svårare. 

Den ansvariges för det akademiska tryckeriet i Uppsala huvudsakliga 
uppgifter var att trycka dissertationer och andra skrifter från universitetet. I övrigt 
var det upp till den enskilde personen vad denne ville trycka. Exempelvis så 
tryckte den förste tryckaren Eskil Matzon ett antal övriga verk mot betalning. Han 
gav dock endast ut ett verk på egen bekostnad år 1647. När Johannes Pauli tog vid 
producerade tryckeriet endast akademiska arbeten och denne tryckte 
huvudsakligen dissertationer.108 Mycket av det som trycktes var, genomgående för 
hela århundradet, dissertationer, medan andra böcker var få i jämförelse. Hansson 
påpekar att översättningar under 1600-talet inte trycktes på orter där det fanns 
universitet.109  

Andra saker som kan ha påverkat vad ett tryckeri tryckte både i Uppsala och i 
Stockholm var tryckmaterialet såsom till exempel tryckpress, stilar och papper. 
Det som påverkade var vad som fanns att tillgå samt i vilket skick tryckmaterialet 
befann sig i.110 Var tryckmaterialet i dåligt skick eller saknades till exempel stilar 
som behövdes till ett verk, blev produktionen säkerligen inte lika stor i det 

                                                 
105 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 113 f. 
106 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", ss. 306-310; Tillägget 1983 i Klemming, G. E. & Nordin, J. G. 
(1983), Svensk boktryckerihistoria 1483-1883, s. 94 ff. 
107 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, ss. 174, 179; Tillägget 1983 i Klemming, G. 
E. & Nordin, J. G. (1983), Svensk boktryckerihistoria 1483-1883, s. 106 f. 
108 Bring, S. E. (1962), Boktryckerierna i Uppsala, ss. 48 f, 82, 89. 
109 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 184. 
110 Bring, S. E. (1962), Boktryckerierna i Uppsala, s. 112. 
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tryckeriet. Verk som då inte trycktes kan ha varit verk som var större och krävde 
att de hade vissa stilar eller var mer utsmyckade vilket bör ha varit böcker och 
dissertationer, medan mindre och enklare tryck antagligen kunde produceras ändå. 

För att en person skulle få trycka verk krävdes tillstånd, ett så kallat 
boktryckarprivilegium, vilket gjorde att man kunde arbeta som boktryckare. Mot 
slutet av seklet krävdes även särskilt tillstånd för tryckning av vissa verk som 
bibeln, uppbyggelseskrifter och lagböcker.111 Det fanns dock personer som tryckte 
utan tillstånd och upptäcktes detta så drogs boken in.112 Under själva 
tryckningsprocessen hände det att fler verk trycktes av tryckaren än vad som 
beställts. Tryckaren tryckte till exempel ibland på eget papper ett stort antal 
exemplar för att själv sälja. Denne kunde även trycka flera exemplar till sina 
lärlingar som de ansåg vara betalning för tryckningen. Ibland ändrade de även 
innehållet i till exempel psalmböcker där de la till psalmer som inte blivit 
godkända av kansliet. Detta var inte populärt hos staten som ofta var uppdragsgi-
varen.113  

De böcker och dissertationer som kommit till ett tryckeri hade, som visats, 
passerat ett antal olika personer som sponsrat eller gett sitt godkännande till att 
dessa verk skulle få tryckas. Detta gjorde att det mesta som kom till ett tryckeri 
antagligen även trycktes när lagar gällande förhandsgranskning var gällande. 
Däremot skickades antagligen inte allt som trycktes in i två exemplar till kansliet 
under den senare delen av 1600-talet vilket tryckerierna var tvungna att göra enligt 
lagen från 1661.114 

6.3 Efter tryckning 

När en bok hade tryckts behövde den bindas innan den såldes. Bindningen skedde 
av utbildade bokbindare som även ofta själv sedan sålde boken vidare. I 
Stockholm fanns vid 1600-talets början fem115 stycken bokbindare, 1650 sju 
bokbindarfirmor och när nästa sekel började fanns 14. Under vissa år fanns det 
ännu fler firmor i bruk.116 Även här syns således tecken på den ökade 
produktionen.  

Det fanns böcker som hade tryckts men som bokbindare inte sålde och således 
kom dessa böcker inte ut i handeln. Om till exempel en bok som såldes hade ett 
                                                 
111 Åhlén, B. m.fl. (1986), Ord mot ordningen, s. 49. 
112 Åhlén, B., Åhlén, A. & Widgren Matlack, L. (2003), Censur och tryckfrihet, s. 34. 
113 Schück, H. (1900), Bidrag till svensk bokhistoria, s. 95 ff. 
114 Schück, H. (1900), Bidrag till svensk bokhistoria, s. 87. 
115 Siffrorna angående antalet bokbindarfirmor i Stockholm från 1650 och framåt är en uppskattning Bo 
Bennich-Björkman gjort i sin text utifrån det material denne haft att tillgå. För bokbindare år 1600 har jag 
gjort en beräkning utifrån Stockholms bokbindare 1460-1880. 
116 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 33 f; Hedberg, A. 
(1949), Stockholms bokbindare 1460-1880, ss. 29-47. 
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alltför högt pris hos boktryckaren kunde bokbindare låta trycka en egen version, 
som tidigare exemplifierat med Kenicius.117 Bokbindare brukade ofta även försöka 
få ett så lågt pris som möjligt för att de skulle tjäna mer pengar vid försäljning.118 
Detta visar dock att innehållet i boken ändå nådde läsaren i form av en ny 
tryckning även om just den nämnda upplagan av verket inte gjorde det. Kanske 
fanns emellertid andra tillfällen då priset ansågs vara för högt eller att boken inte 
skulle gå att sälja, vilket gjorde att bokbindaren inte köpte verket av boktryckaren. 

Andra böcker som trycktes men som kanske inte nådde läsaren var de som 
drogs in i efterhand av regeringen på grund av olämpligt innehåll. Antingen var 
förhandsgranskningen inte gällande eller så upptäcktes i efterhand det olämpliga 
verket. Även verk med tryckfel kunde dras in. Verk som trycktes men som inte 
hade förhandsgranskats enligt rådande lagar, kunde också de förbjudas. Även 
dissertationer kunde dras in efter det att de tryckts om regeringen eller någon an-
nan, som klagade till regeringen, fann att innehållet i verket gick emot den censur 
detta hade att rätta sig efter.119 Från 1667 behövde en bok bli godkänd av kansliet 
innan den fick säljas.120  

Ett exempel på en bok som drogs in efter tryckning men innan alla exemplar 
hunnit bli sålda var en av böckerna i den tidigare nämnda Videkindis historia om 
Sveriges kungar. Böckerna skulle tryckas hos utvalda tryckerier där tryckerierna 
bekostade tryckningen och sedan tjänade på försäljningen av den färdiga boken. 
När Gustav Adolfs historia, ett verk på nära 500 sidor som började tryckas 1676, 
blivit färdigtryckt 1691 och ett 70-tal böcker redan hade kommit i omlopp 
beslutade regeringen att dra in de övriga cirka 760 exemplaren efter klagomål från 
ryska och danska sändebud i Stockholm. Boken ansågs innehålla olämpliga 
påstående. Både Videkindi och Wankijf, som var boktryckaren, hade avlidit och 
Wankijfs änka, som tagit över tryckeriet, blev utan ersättning.121 Detta innebar att 
ibland när något drogs in efter tryckning kunde följden för tryckaren bli att denne 
blev utan förtjänst även fast det ibland var staten själv som begärt tryckningen. 
Författaren till verket hade dock redan fått sin ersättning om denne inte hade något 
annat avtalat, som till exempel att de bekostade översättning/författning och fick 
del av förtjänsten när verket såldes. 

Åhlén med flera har tryckt delar av det riksdagsbeslut från 1689 i vilket det 
beslutats att skrifter som motsade sig makten skulle konfiskeras om de hittades 
hos någon och innehavaren straffas.122 Detta innebar att även köpare av ett verk i 
slutet av 1600-talet kunde straffas och således kanske var mer försiktiga i att 

                                                 
117 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 103. 
118 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 238. 
119 Åhlén, B., Åhlén, A. & Widgren Matlack, L. (2003), Censur och tryckfrihet, ss. 28, 30, 32, 40. 
120 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, s. 244 f. 
121 Schück, H. (1923), Den svenska förlagsbokhandelns historia, ss. 163-166; Åhlén, B. m.fl. (1986), Ord 
mot ordningen, s. 50. 
122 Åhlén, B. m.fl. (1986), Ord mot ordningen, s. 47. 
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införskaffa texter vars innehåll ogillades av regeringen och även att verk kunde 
dras in efter att de hade nått läsaren och således inte kunde nå fler personer. Det 
kan även ha inneburit att bokhandlare eventuellt kan ha blivit mer försiktiga i vad 
de införskaffade för verk från boktryckerierna eftersom de sedan behövde sälja 
dessa vidare. 

6.3.1 När verk kom och inte kom i omlopp för försäljning 
Produktion av böcker och dissertationer ökade under 1600-talet i takt med att 
tryckerierna ökade. Antalet översättningar varierade under seklet men övriga 
böcker liksom dissertationer ökade stadigt. Dissertationerna var i huvudsak 
skrivna på latin medan många böcker var skrivna på svenska. Även 12 andra språk 
fanns representerade bland böckerna och vissa böcker var skrivna på två eller fler 
språk.123 Översättningar var främst översatta från tyska vilket var en trend som 
varade seklet igenom. Även latin var vanligt, men blev mindre vanligt mot slutet 
av seklet.124 Det var således mindre troligt att ett verk som var skrivet på till 
exempel engelska eller franska skulle översättas och komma i omlopp för 
försäljning i Stockholm och Uppsala om inte verket redan fanns översatt till tyska 
eller latin.  

Böcker på svenska var oftast producerade främst för dem som inte kunde läsa 
något annat än svenska och var till största delen uppbyggelseskrifter.125 Det är 
troligt att de var tryckta för kvinnor och unga män i samhällsskikten över 
arbetarklass.126 Böcker på latin och tyska var främst riktade till de mer utbildade 
männen i de högre skikten i samhället och behandlade olika typer av vetenska-
per.127  

Av det som diskuterats i tidigare avsnitt lyfts följande fram som slutsatser. Det 
akademiska tryckeriet var kopplat till Uppsala universitet och var för det mesta det 
enda tryckeriet i Uppsala. Detta tryckeri producerade mest dissertationer och 
endast små mängder böcker. Detta innebar att de böcker som kom i omlopp för 
försäljning i Uppsala antagligen till största delen var dissertationer och inte böcker 
på svenska. För böcker som inte hade producerats i Uppsala behövde köpare 
antagligen ta sig till Stockholm där det trycktes böcker och inte dissertationer, 
förutom i början av seklet då inget tryckeri fanns i Uppsala. Det kan även tänkas 
att bokhandlare till viss del fortsatte att komma från Stockholm till Uppsala för att 
handla med böcker som de gjort innan tryckeri och bokhandlare fanns i staden.  

Att tryckaren i Uppsala inte producerade så mycket böcker kan antagligen 
kopplas till att denne hade inkomst via universitetet och inte behövde tjäna 

                                                 
123 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 54 f. 
124 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", ss. 29-33. 
125 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 15 f. 
126 Hansson, S. (1982), "Afsatt på swensko", s. 74. 
127 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 15. 



 43 

pengar. De böcker som denne producerade var antagligen beställningar av 
personer som tryckaren ville vissa sig välvillig mot, eller så hade böckerna ett 
budskap som tryckaren ville stödja. Det finns förstås ändå en möjlighet att 
tryckaren ville tjäna extra pengar och därför tryckte vissa böcker. Slutsatsen blir 
att produktionen i Uppsala antagligen inte gjordes i första hand för att tjäna 
pengar, utan för att sprida ett budskap. Andra motiv till att ge ut böcker torde 
därför ha förekommit mer sällan i Uppsala än i Stockholm. I Stockholm fanns 
antagligen varierade motiv till varför man producerade böcker. 

Det mesta som kom till tryckerierna kan anses ha blivit tryckt då det fanns 
regler för förhandsgranskning under stora delar av seklet. En gradvis åtstramning 
gjordes mot slutet av seklet där man först behövde lov att trycka en bok, sedan lov 
att sälja och slutligen förbjöds innehav av böcker med åsikter som gick emot 
censuren. Tryckaren kunde även själv trycka extra verk som denne behöll för 
försäljning vilket innebar att om ett verk blev förbjudet efter tryckning så var det 
ändå troligt att åtminstone några exemplar tog sig ut på marknaden. Däremot blev 
antagligen större delen av alla exemplar som trycktes stoppade från att komma i 
omlopp för försäljning. 

Efter tryckning kunde även böcker falla bort på väg till bokbindare, om till 
exempel tryckaren ansågs ta ett för högt pris eller bokbindaren inte ansåg att 
boken skulle gå att sälja. 
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7 Distribution 

Det fanns olika typer av distribution för att svenskproducerade och importerade 
böcker skulle nå läsare. Det vanligaste sättet beskrivs här under bokhandeln. Även 
andra variationer av distribution tas upp som hur krigsbyte nådde Sverige och hur 
ett offentligt bibliotek, här i form av Uppsala universitetsbibliotek, kunde påverka 
vilka böcker som nådde läsaren. 

7.1 Bokhandel 

I Anteckningar om svenska bokhandlare intill år 1935 finns det information om att 
cirka 30 bokhandlare var aktiva i Stockholm under 1600-talet i längre eller kortare 
perioder. Fyra av dessa nämns även som bokhandlare i Uppsala där cirka 16 
bokhandlare förekom under århundradet.128  

De svensktryckta böcker som bands och såldes, gjordes så främst av svenska 
bokbindare medan importerade böcker under seklet såldes både av svenska 
bokbindare och av representanter för utländska förlagshus.129 

7.1.1 Svensktryckta böcker 
Handel med svensktryckta böcker på 1600-talet, och av tradition även innan, 
skedde främst av bokbindare.130 Bokhandlaren skaffade sig oftast boken eller 
dissertationen från ett tryckeri om bokhandlaren inte själv var tryckare, för att 
sedan själv sälja boken vidare. I 1600-talets Sverige fick man endast handla med 
varor i städerna och endast de personer som fått medborgarskap i staden fick sälja 
det de producerat på vanliga marknader. I Stockholm såldes svensktryckta böcker 
året runt vanligtvis i bodar som bokhandlaren antingen själv ägde eller hyrde av 
staten och låg i anslutning till bodar som sålde andra typer av varor. I vissa fall 
förekom även att böcker såldes i anslutning till hemmet och bokbindarverkstaden, 
men detta var mindre vanligt i slutet av seklet. För boden som bokhandlaren sålde 
sina böcker ur, betalade denne en avgift för att få ha boden på stadens mark och 

                                                 
128 Bonnier, I. A. & Hånell, A. (1935), Anteckningar om svenska bokhandlare, ss. 17-33, 540-553. 
129 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 31 f. 
130 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 31. 



 45 

hade kontrakt som vanligen skrevs på tre år och sedan behövde förnyas. 
Placeringen av bodarna gjordes utifrån vad som var ett bra läge att bedriva handel 
som till exempel i gatu- och torgrum vid broövergångar där det var mycket 
människor i rörelse.131 

Några gånger om året hade städer frimarknader, där de personer som var utan 
medborgarskap i staden hade rätt att sälja sina varor genom att sätta upp tillfälliga 
stånd. Under dessa marknader brukade även bokbindare och andra som inte hade 
permanenta stånd sälja av sina boklager.132 

7.1.2 Importerade böcker  
Handel med importerade böcker bedrevs i början av seklet av samma aktörer som 
handel med de svensktryckta böckerna. Bokbindarna importerade böckerna via 
utländska förlagshus eller personliga kontakter i utlandet och sålde dem sedan 
vidare tillsammans med de svensktryckta böckerna som de bundit. Böckerna de 
importerade var oftast obundna och transporterades i tunnor, bokbindarna band 
sen själva böckerna innan de sålde dem. Böckerna kom ofta från Tyskland då 
bokbindarna hade många kontakter där.133 Alla böcker nådde säkerligen inte 
Stockholm och Uppsala i säljbart skick. Som Febvre och Martin kom fram till 
kunde böcker vattenskadas eller försvinna under transport på grund av att 
människor som inte var läskunniga kunde missförstå vem som var adressaten.134 

Runt mitten av seklet menar Bo Bennich-Björkman att det går att se början till 
ett skifte i hur bokhandel med utländska verk fördes i Sverige, då främst i 
Stockholm. De utländska förlagshusen, i första hand tyska, började skicka 
representanter med böcker att sälja för förlagshusens egen del. Dessa aktörer 
handlade nästan enbart med utländska böcker och tog snart över den svenska 
handeln med importerade böcker.135 En orsak till att det gick bra för dessa 
utländska representanter, anser Bennich-Björkman kan vara Drottning Kristinas 
välvilja mot dem. Hon lät dem till exempel slippa tull på en frimarknad 1647 och 
gav bra villkor till Johannes Janssonius i ett privilegium gällande att ha egen 
boklåda i Stockholm och Uppsala i några år utan att behöva betala tull och skatt.136 

Representanterna för de utländska förlagshusen fick först endast tillstånd att 
sälja böcker på frimarknader, men från 1670 och framåt ser Bennich-Björkman 
hur stationära utländska bokhandlare, specialiserade på importerade böcker, 
började bli fler i och med att de tidigare nämnda representanterna stannade kvar 
längre än vad frimarknaden var och successivt kom att bli stationära säljare av 
                                                 
131 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, ss. 19 ff, 35, 43. 
132 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, ss. 19 ff, 43. 
133 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 15 ff; Frösell, E. 
(1931), Stridigheterna mellan boktryckare och bokbindare under skråtvångets tid., s. 20. 
134 Febvre, L. & Martin, H. (1984), The Coming of the Book, s. 222 f. 
135 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 18f. 
136 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, s. 20 ff. 



 46 

böcker, trots protester från bokbindarskrået. Om handlaren började sälja böcker på 
egen hand åtskiljd från förlagshuset i sitt agerande, kunde denne även komma att 
bli medborgare i staden.137 Dessa bokhandlare var mot slutet av seklet samlade 
kring särskilt en gata i Stockholm på vilken de hyrde bodar eller hus.138 

Från och med 1667 behövde de som importerade verk till Sverige visa listor 
med boktitlarna på de böcker som de importerat för den kungliga bibliotekarien, 
en biskop eller konsistoriet för att de skulle kunna godkänna verken för 
försäljning. Blev de inte godkända fick de inte säljas.139 

7.1.3 Uppsala 
I Uppsala var en stor del av bokhandeln inriktad mot universitetet, och man kan 
således anta att en stor del av verken som såldes i Uppsala var importerade böcker 
eller dissertationer. Innan Uppsala fick sin första bokhandlare åkte antagligen 
bokhandlare från Stockholm till staden för att sälja böcker, med säkerhet skedde 
detta några år före 1616 då Uppsala fick sin första officiella bokhandlare. De 
följande åren fick flera personer, varav åtskilliga tyskar, privilegier i Uppsala. 
Men ingen bokhandlare var verksam mer än några år i taget.140 Det gjordes 
följaktligen försök att hålla boklåda av flera olika personer men periodvis var 
staden utan bokhandlare, och för att underlätta för bokhandel i Uppsala fastslog 
regeringen 1644 att Uppsala universitets bokhandlare skulle slippa tull på böcker 
de förde genom Stockholm.141 Under resten av seklet fanns oftast i alla fall en 
bokhandlare i Uppsala i form av den som förestod universitetets tryckeri. 
Periodvis var dock professorerna missnöjda med vad som fanns. Som med till 
exempel Henric Curio, vilken hade tillstånd om boklåda från 1659, och som 
professorerna tyckte var för dyr och inte skaffade de böcker som professorer och 
studenter ville och behövde ha.142 Om utbudet var magert i Uppsala kan det nog 
tänkas att mer bemedlade personer som ville ha böcker till sina privata bibliotek 
fortfarande åkte till Stockholm för att köpa dem. 

7.1.4 När verk nådde och inte nådde bibliotek och läsare 
Många av de boktryckare, bokbindare och bokhandlare som var verksamma i 
Stockholm och Uppsala var inflyttade från Tyskland, eller hade kopplingar till 
Tyskland.143 Som visats kom importerade böcker även främst från Tyskland liksom 
de böcker som översattes. Enligt ett förord till en översättning av Schroderus 1606 
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framgår det att han ansåg att mycket av de äldre latinska och grekiska texterna 
som var viktiga inom olika vetenskaper och annan äldre litteratur på latin och 
grekiska, fanns översatta och tryckta på tyska.144  

Svensktryckta och importerade verk såldes tillsammans under första delen av 
1600-talet när dessa såldes av samma aktörer. Under andra hälften av seklet blev 
försäljning av de olika typerna av böckerna mer koncentrerad till olika delar av 
staden. Att antalet aktörer och producerade böcker ökade under seklet gjorde även 
att handeln ökade och i och med det konkurrensen. 

Då importerade böcker transporterades en längre väg och oftast på vatten, 
kunde de böckerna oftare än svensktryckta böcker förstöras eller på andra sätt falla 
bort innan de nådde Stockholm och Uppsala där de kom ut i handeln. Handeln 
som fördes främst i Stockholm, var kontrollerad av lagar och det borde således ha 
varit enklare att överse vad som såldes. Även kontrollen av importerade böcker 
skärptes mot slutet av seklet då bokhandlare behövde få godkänt de böcker de 
importerat för att få sälja dem. Böcker som inte blev godkända kom således inte ut 
i handeln. Bokhandeln i Uppsala som troligtvis bestod mest av dissertationer, 
fungerade dåligt under stora delar av 1600-talet vilket gjorde att köpare antagligen 
tog sig till Stockholm för att där inhandla det som de behövde. Följden av detta 
gjorde att de som inte hade tid eller råd att ta sig till Stockholm hade mindre möj-
lighet att få tag på böcker. 

7.2 Krigsbyte 

Andra böcker som kom från utlandet, men som inte var del av bokhandeln 
beskriven ovan, var de böcker som togs som krigsbyte runt om ute i Europa där 
Sverige stred. Sverige förde under lång tid vad som kan kallas en systematisk 
plundring för att berika boksamlingarna i landet. Krigsbytena gjorde att många 
böcker kom i omlopp i Sverige. De första krigsbytena kom från Riga 1621, 
därefter togs krigsbyten till Sverige århundradet igenom. Speciellt mycket böcker 
kom från freden efter trettioåriga kriget 1648, då en systematisk plundring av Prag 
efter en tidigare upplagd plan skedde under två dygn. Krigsbytet skeppades efter 
insamlande snabbt iväg eftersom man i fredsförhandlingarna kommit överens om 
att allt krigsbyte som inte var bortfört skulle återlämnas.145  

Böckerna som kom till Sverige som krigsbyten skänktes ofta till offentliga 
bibliotek och enskilda personer, ibland behölls de även av makthavarna själv 
beroende på vem som satt vid makten i Sverige vid tillfället. Drottning Kristina 
behöll till exempel de flesta böckerna i sitt privata bibliotek medan Kung Gustav 
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II Adolf gav största delen av krigsbytet som innehöll böcker till Uppsala 
universitetsbibliotek.146 Kung Karl X Gustav gav fler böcker till enskilda personer 
knutna till militären såsom högre officerare. Särskilt mycket kom till adeln under 
trettioåriga kriget. Walde menar att denna skiftning delvis berodde på att 
biblioteken annars skulle ha fått mer böcker än vad de hade plats med och många 
dubbletter, men även att bland annat adeln fick en annan uppfattning av böckernas 
betydelse och värde i takt med att Sveriges stormaktsställning påverkade de högre 
ståndens levnadsstandard och syn på litteratur.147 

Det var inte alltid som böcker valdes efter innehåll och litterärt värde när de 
togs som krigsbyte. Istället togs de verk som såg dyrbara ut vilka bland annat var 
verk som var stora eller mycket utsmyckade med till exempel bilder.148 Detta 
gjorde att det till viss del blev slumpartat vad som skickades hem till Sverige. 
Innehållet i verken var heller inte alltid till så stor nytta för dem som fick tillgång 
till dem, speciellt kanske när böckerna skänktes till bibliotek. Musikalier till 
exempel blev fort omoderna och kom kanske inte i bruk, de många religiösa 
skrifterna som togs från katolska länder blev inte till så stor del nyttjade av 
Sveriges protestantiska präststuderande, och juridikstudenter hade ingen nytta av 
böcker med utländska lagar.149 

Att forsla böcker en lång väg innebar större risker än kortare sträckor. Verk 
kunde antingen bli skadade eller gå förlorade, och det finns även exempel på att 
krigsbyten, eller delar av krigsbyten inte nådde fram till Sverige. Bland annat 
gäller detta delar av bytet från biblioteken i Mainz som gick förlorade på vägen till 
Sverige under 1630-talet.150 Även verk från biskopliga biblioteket i Würzberg, som 
gavs till Uppsala universitet 1631, försvann på vägen och endast en del av dem 
kom slutligen fram till universitetsbiblioteket efter fem år.151 

7.3 Uppsala universitetsbibliotek 

Uppsala universitetsbibliotek grundades 1620 men var inte i fungerande skick 
förrän flera år senare då det 1620 inte fanns någon lokal till biblioteket. De första 
18 åren fanns heller ingen heltidsbibliotekarie som skötte biblioteket, utan 
professorer skötte det vid sidan om sina övriga göromål, vilket gjorde att lite tid 
spenderades på biblioteket och att det sköttes dåligt. Från och med 1638 fanns en 
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bibliotekarie på heltid, men av de första heltidsbibliotekarierna stannade ingen 
mer än ett eller ett par år och biblioteket sköttes inte mycket bättre än tidigare.152 
1648 tillträdde Johannes Loccenius som stannade i trettio år. Då fanns även en 
vice bibliotekarie vars uppgift var att färdigställa en katalog som man kunde 
använda istället för de kortfattade register som funnits på 1640-talet. 1675 var 
katalogen färdig även om det är osäkert om alla verk kom med.153 Böckerna i 
bibliotekets bestånd var böcker som kunde nå läsarna. En ökning eller minskning 
av beståndet påverkade således hur böcker nådde eller inte nådde läsarna. Här tas 
därför ökning och minskning av bibliotekets bestånd upp och vad som varit 
orsakerna till beståndets ökningar och minskningar. 

7.3.1 Bibliotekets bestånd 
Biblioteket hade ingen fungerande katalog under de första årtiondena och det var 
således svårt att veta vilket bestånd som fanns. Detta ledde till att dubbla 
uppsättningar av böcker fanns där det inte var nödvändigt, och att inköpen 
försvårades då ingen kunde överblicka vad som fanns i samlingarna eftersom man 
inte visste vad som var utlånat.154 1686 gavs förslag att böcker skulle stämplas för 
att man skulle kunna se vilka verk som hörde till universitetsbiblioteket, ett 
förslag som togs upp flera gånger före seklets slut men som inte förverkligades.155 

7.3.1.1 Ökning av beståndet 
Nya böcker och dissertationer kom under 1600-talet till Uppsala 
universitetsbibliotek via tryckeriet, donationer, krigsbyten och inköp när personer 
knutna till biblioteket och universitetet besökt utlandet och köpt hem böcker.156 De 
sistnämnda kom ofta när en student gjorde en rundresa på kontinenten, en så 
kallad ”Grande Tour”.157 

När Uppsala universitetsbibliotek grundades 1620 skulle de av kungen få en 
årlig summa pengar till inköp. Men oftast fick inte biblioteket denna summa i 
pengar fram till mitten av seklet, utan istället fick biblioteket böcker som tagits 
som krigsbyte. Under Drottning Kristinas regim stannade mycket av krigsbytena i 
hennes privata bibliotek istället för att ges till exempelvis Uppsala 
universitetsbibliotek. Under andra hälften av århundradet skedde ökningen av 
tryckta verk i bibliotekets bestånd främst genom privata donationer eller 
donationer via reduktionen 1680 som Kung Karl XI genomförde. Reduktionen 
innebar att jord som tidigare delats ut till adel tillsammans med vissa adelsgods 
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togs tillbaka av staten. Vissa av de privata biblioteken som kom in på detta vis 
skänktes av kungen till Uppsala universitetsbibliotek. Även inköp och krigsbyten 
ökade samlingen under denna tid.158 

När Olof Rudbeck var rektor vid universitetet såg han till att nya musikalier 
köptes in, främst vokalmusik av framstående 1600-tals kompositörer, i relativ stor 
skala under 1660- och 1670-talen. De musikalier som fanns i biblioteket ansågs 
antagligen vara omoderna. Flera av dessa inköpta musikalier saknades dock i 
biblioteket antagligen redan på 1600-talet då Rudbeck hade för vana att ta med sig 
verk hem utan att alltid registrera det.159 Rudbeck behöll även andra böcker hemma 
och särskilt bibliotekarien Henrik Schütz försökte få Rudbeck att lämna tillbaka 
dessa för inventering.160 

1641 innehöll samlingarna i universitetsbiblioteket cirka 8 600 tryckta verk, 
varav endast fem var på svenska. Största delen av de tryckta verken var teologiska 
verk och den minsta delen hörde till medicin och naturvetenskap.161 Inköpen på 
1640-talet har även de denna fördelning. De teologiska verken som köptes in var 
protestantiska medan teologiska verk som kom via krigsbyten till största del var 
katolska verk.162 Flera av inköpen på 1640-talet gjordes då professorer klagat över 
att biblioteket saknade flera framstående verk inom olika vetenskaper.163 Från 
1641 till slutet av seklet mottog biblioteket cirka 1 000 krigsbyten och gjorde 
2 000 inköp. En stor del av det nya beståndet kom även via donation av Magnus 
Gabriel de la Gardies bibliotek och Clas Rålambs bibliotek vilket utökade 
samlingarna med cirka 7 800 tryckta verk och gjorde att biblioteket i slutet av 
seklet hade cirka 20 000 titlar, vilket Annerstedt räknat om till cirka 30 000 
volymer varav en mycket stor majoritet var på ett annat språk än svenska.164 

1692 beslutades att Uppsala universitetsbibliotek skulle få ett pliktexemplar 
levererat av allt som trycktes i Stockholm, Uppsala, Strängnäs och Västerås.165 
1698 finns det dock dokumenterat att det ännu inte hade kommit in något verk till 
biblioteket.166 Systemet skulle inte komma att bli effektivt förrän lång tid efter 
1600-talets slut.167 
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7.3.1.2 Minskning av beståndet 
Det var inte bara verk som kom till universitetsbiblioteket på olika sätt som 
påverkade bibliotekets bestånd. För även om bibliotekets bestånd ökade under 
1600-talet sett till antalet böcker, försvann ett antal verk från bibliotekets 
samlingar antingen genom dålig skötsel, gallring, eller att de inte kom tillbaka 
efter utlån. Mest utsatta var handskrifter.168 Detta innebar att det var troligare att 
tryckta böcker klarade sig. 

Lokalen som valdes på 1620-talet och reparerades för att kunna bli bibliotek, 
var olämplig eftersom huset dels var för litet och dels hade hög fuktighet på nedre 
våningen, vilket gjorde att många böcker skadades eller förstördes helt då de fått 
ligga där utan ordentlig skötsel större delen av 1600-talet.169 Ett tillfälle när man 
påträffade ett stort antal böcker som farit illa var vid inventeringen 1675 då, efter 
en regning vinter med ett läckande bibliotekstak, böcker som inte gick att 
identifiera på grund av mögel och smuts hittades i bibliotekets nedre våning.170 
Även om man var medveten om problemet dröjde det ända till 1694 innan andra 
lokaler hade ordnats och biblioteket flyttade. 

Gallring genom bland annat försäljning och byten, var även det orsak till att 
vissa böcker inte fick vara kvar i biblioteket där de kunde nå eventuella läsare. Det 
var särskilt katolska verk som gallrades bort. Som till exempel 1681 då dåvarande 
bibliotekarien ville göra sig av med alla tryckta verk inom teologi och juridik som 
inte ansågs nyttiga. Dock kom inte planerna långt, då man var oense om vad som 
ansågs nyttigt och inte.171 Från 1636 och framåt gavs även pergament med katolska 
tryck och handskrifter till orgelmakare och bokbindare som återanvände dessa i 
sina yrken. Även räntmästaren finns nämnd som en som skulle vilja ha del av 
pergamenten för att skriva på.172 

Från och med 1639 började biblioteket även byta bort verk man inte ansåg sig 
behöva, som till exempel om man hade dubbletter av ett verk. Genom att byta bort 
verk fick man även in nya verk till biblioteket i samband med att vissa verk 
försvann ut.173 

Beståndet kunde också minskas på andra sätt, såsom till exempel om de inte 
kom tillbaka från hemlån. När biblioteket nyligen öppnat hade professorerna 
tillgång till böckerna och kunde låna hem dem under långa perioder, ibland flera 
år.174 1627 fick även studenter tillgång till biblioteket även om de inte fick låna 
hem böcker. De som lånade hem böcker var professorer, lärare och en del 
personer utanför universitetet. De senare behövde ansöka om lån i förhand för 
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enskild förhandling.175 Det förekom även relativt ofta, i alla fall i slutet mot seklet, 
att professorer lånade böcker åt studenter. Eftersom professorerna blivit vana vid 
att ha böcker hemma under en längre tid var det svårt att få dem att lämna in 
böckerna till biblioteket för inventering. Inventering försökte man genomföra flera 
gånger under andra hälften av seklet, speciellt Schütz gjorde flera försök under 
1680-talet att få böckerna inlämnade.176 Att veta vad som var utlånat kunde vara 
svårt under den största delen av 1600-talet då professorer som nämnt lånade 
böcker en längre tid och det inte förrän 1682 infördes ett system där alla lån 
noterades i en lånebok. Tidigare hade man använt små lappar som ofta kom bort 
och där alla lån inte alltid skrevs ned. Det nya systemet sköttes till en början dock 
inte så bra, vilket ledde till att det endast blev en liten förbättring mot tidigare.177 

Eftersom det ofta var svårt att veta vad som var utlånat på grund av dåligt 
fungerande utlåningssystem kom vissa böcker kanske inte in. Böckerna kunde 
även skadas eller tappas bort och i ett känt fall förstördes 17 böcker i en brand.178 
Men att böcker brann upp var nog inte vanligt förekommande. 

7.3.2 När verk nådde och inte nådde läsaren 
Från ovanstående avsnitt kan man dra följande generella slutsatser. När böcker 
togs som krigsbyte fanns det två tillfällen då det kunde förekomma bortfall av 
böcker innan de nådde bibliotek, privatpersoner eller andra som skulle få 
krigsbytena. Det första tillfället var när krigsbytet togs då böckerna ofta valdes 
slumpmässigt. Istället för att välja böcker utifrån innehåll valdes böcker efter hur 
pass dyrbara de såg ut. Det andra tillfället var när krigsbytet färdades till Sverige 
då böcker kunde förkomma eller förstöras. När krigsbyten från Mainz kom fram 
till Sverige fick representanter från Uppsala universitetet åka till Stockholm för att 
sedan föra dem till Uppsala då det var dit det hade skänkts.179 Biblioteket var 
således inblandad i transporten av böckerna även om böcker nog inte försvann 
under denna delsträcka av transporten. 

Många av böckerna som kom till Uppsala universitetsbibliotek som krigsbyte 
var inte av så stor vikt för den sorts undervisning som fördes vid universitetet, 
vilket gjorde att de inte användes i så stor utsträckning. Detta gällde speciellt de 
teologiska texterna som i huvudsak var katolska, vilket de protestantiska 
präststuderande inte använde. Eftersom stora delar av det inkommande beståndet 
under 1600-talets första hälft kom via krigsbyte, saknade professorer och studenter 
texter de behövde för studier och forskning, även fast beståndet ökande. Detta 

                                                 
175 Axner, T. (2002), Uppsala universitetsbibliotek före 1694, s. 28. 
176 Axner, T. (2002), Uppsala universitetsbibliotek före 1694, s. 31. 
177 Annerstedt, C. (1894), Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702, s. 67 ff. 
178 Axner, T. (2002), Uppsala universitetsbibliotek före 1694, s. 34. 
179 Davidsson, Å. (1969), ”Kring Uppsalaakademiens förvärv av musikalier på 1600-talet”, s. 79. 
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försökte man åtgärda på 1640-talet genom inköp av ett antal av de böcker 
professorer klagat över att de saknade.180 

Ingen heltidsbibliotekarie fanns under flera år efter invigningen av 
universitetsbiblioteket och de som sedan arbetade där var inte kvar särskilt många 
år i taget. Detta gjorde att det tog tid innan det fanns någon katalog vilket ledde till 
obehövliga dubbletter i beståndet, försvåring av inköp och svårighet att överblicka 
utlånade böcker och beståndet. 

Angående införskaffande av verk till biblioteket visar exemplet med Rudbeck 
och musikalierna att den bestämmande makten kunde påverka mycket av vad som 
köptes in till biblioteket. Även efterfrågan hos professorerna kunde påverka 
inköpet som under 1640-talet. Krigsbyten och donationer däremot visar att den 
största delen av det som inkom till biblioteket inte i första hand var införskaffat 
med tanke på biblioteksanvändarnas behov. Beslutet om pliktexemplar har 
antagligen inte påverkat bibliotekets bestånd nämnvärt under 1600-talet. 

Bortfall av verk skedde i biblioteket genom gallring, förstörda verk och ej 
återlämnade verk. Gallring skedde av det som ej ansågs behövligt som till 
exempel dubbletter och det biblioteksanvändarna ej använde. Hur pass mycket 
gallring som genomfördes är oklart även om det finns exempel på att gallring ville 
genomföras. Verk förstördes av dåliga lokaler och dålig skötsel av verken. Verk 
försvann även genom att låntagare kanske inte lämnade igen verk eller att de 
förstördes när låntagaren hade dem hemlånade som i exemplet där böcker brann 
upp. När det gäller bortfallet av verk så var det dock vanligare att handskrifter föll 
bort än tryckta böcker. Alla ovannämnda orsaker gjorde att alla verk som kom in 
till biblioteket inte nådde läsare. I vissa fall kanske de inte nådde någon läsare och 
i andra fall endast ett fåtal som hunnit läsa verken innan de föll bort. 

                                                 
180 Walde, O. (1931), ”De svenska bibliotekens historia”, s. 162. 
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8 Slutdiskussion 

Genom att kombinera Darntons, Adams och Barkers, Furulands och Svedjedals 
olika modeller över bokproduktion och bokdistribution har jag tagit fram en 
modell som bättre passade förhållandena i Sverige under 1600-talet. Denna modell 
är indelad i produktion och distribution vilka i sin tur är indelade i tre 
urvalsprocesser vardera. Dessa sex urvalsprocesser för tryckta böcker och 
dissertationer i Stockholm och Uppsala under 1600-talet identifierades och 
skildrades i uppsatsen. De tre första hör till produktionen av tryckta verk under 
seklet och var: ”före tryckning”, ”tryckning” och ”efter tryckning”. De andra tre 
hör till distributionen av tryckta verk under seklet och var: ”bokhandel”, 
”krigsbyte” och ”offentligt bibliotek”. I uppsatsen har dessa olika urvalsprocesser 
fått tagit olika mycket plats utifrån vilka resonemang som går att föra och till viss 
del utifrån hur pass stor betydelse som urvalsprocesserna ansetts ha haft för vilka 
böcker som nådde och inte nådde fram till en läsare. De sex urvalsprocesserna 
som tas upp är de som jag utifrån mina avgränsningar sett som stora och betydan-
de för vilken sorts tryckta böcker och dissertationer som inte nådde fram till läsa-
ren. Det betyder dock inte att de var de enda som kan ha funnits under århund-
radet.  Mellan Stockholm och Uppsala liksom mellan böcker och dissertationer har 
skillnader i produktionen och distributionen gått att urskilja. Stockholm och 
Uppsala hade dels olika storlek i den produktion och distribution som fanns i 
städerna där Uppsalas var mycket mindre än Stockholms. Då det inte trycktes så 
många böcker i Uppsala kanske de som hade tid och pengar åkte till Stockholm 
för att köpa de böcker som de behövde. Detta borde ha inneburit att de som ej 
hade möjlighet att ta sig till Stockholm inte hade tillgänglighet till samma utbud 
och att vissa böcker inte nådde dessa läsare. Möjligen for även bokhandlare från 
Stockholm till Uppsala under stora delar av seklet vilket förekom innan Uppsala 
fick något eget tryckeri och bokhandlare. Uppsala hade en produktion som var 
mest fokuserad kring dissertationer och en distribution som var ojämn, där 
bokhandeln i vissa perioder var obefintlig men där bland annat krigsbyten kom till 
staden tack vare universitetet. I Stockholm däremot fanns en produktion och 
distribution mer kopplad till böcker och en växande bokmarknad har beskrivits 
med ökning av produktion och aktörer vilket ledde till ökning av handel och även 
större konkurrens än tidigare. 
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Den ökande mängden tryckta verk som kom i omlopp för försäljning i 
Stockholm och Uppsala under 1600-talet till följd av det ökade antalet aktörer i 
produktionen och distributionen, kan möjligtvis kopplas till försöken att bättre 
kontrollera vad som såldes under andra hälften av seklet. I början av 1600-talet när 
det var få tryckerier i bruk var det antagligen lättare för regeringen att ha kontroll 
över vad som trycktes. Dessutom var den kunglige boktryckaren kopplad till 
regeringen och den ende boktryckaren i landet när århundradet började. När 
produktionen ökade kan det ha blivit svårare för regeringen att hålla koll på vad 
som producerades med de lagar som fanns. Det kan vara därför som regeringen 
mot slutet av seklet försökte att kontrollera utbudet genom lagar som till slut 
gjorde att ett verk behövde bli godkänt innan det trycktes, innan de såldes och att 
förbjudna verk blev olagliga att inneha. 

8.1 Produktionen 

I produktionen återfinns tre av de sex urvalsprocesserna. Den första 
urvalsprocessen som identifierades var ”tryckning” vilken tog upp hur förläggares 
motiv och villkor påverkade vilka verk som de valde att ge ut och således även 
vilka verk som de inte gav ut. För förläggare som gav ut böcker har följande motiv 
urskiljts: ekonomisk vinst, spridning av ett budskap, förläggarens vilja att bli upp-
skattad och sedd, att skapa kontakter eller att avancera i karriären. Dessa motiv 
förekom mer eller mindre hos olika förläggare eftersom även förläggarnas olika 
villkor påverkade valet av böcker de gav ut. När det gäller motivet att sprida ett 
budskap så innebar detta antagligen att sprida ett budskap till de högre skikten i 
samhället under en längre tid. Att sprida ett budskap till massorna förekom 
säkerligen inte med större verk eftersom dessa tog relativt lång tid att producera 
och var dyra. För budskap till massorna användes antagligen till exempel 
enbladstryck.  

Det ekonomiska motivet förekom antagligen främst hos förläggare som 
boktryckare eller bokbindare, vilka inte hade något arbete utanför bokmarknaden 
och som behövde tjäna pengar på utgivningen av böcker för att överleva. 
Undantag var bland andra den kunglige boktryckaren och boktryckaren för det 
akademiska tryckeriet vilka inte var lika beroende av det ekonomiska motivet. 
Deras egen produktion av böcker berodde nog på hur mycket annat de hade att 
trycka samt deras egen ambition och vilja att ta risker genom att ge ut böcker. De 
boktryckare och bokbindare som hade ekonomiskt motiv som sitt främsta motiv 
riktade antagligen in sig på att ge ut böcker som de trodde skulle bli populära. 
Detta kunde de kanske gissa sig till genom att till exempel höra vad som 
efterfrågades och titta på vad som såldes. Även genom att göra omtryck av 
populära böcker kunde dessa förläggare tjäna pengar och genom att skaffa sig 
privilegium för ensamrätt på populära verk. Dock var det inte alltid som 
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ensamrätten respekterades och blev det tvister i vem som hade rätt att ge ut en bok 
fick antagligen oftast den person som hade mest inflytande och anseende 
åtminstone delvis sin vilja igenom. 

Verk som kom till tryckerier via ekonomiska motiv var således ofta omtryck 
eller böcker som var enkla att sälja. Att ge ut omtryck medförde att inga nya 
böcker med nya idéer och tankar kom till tryckeriet. Att rikta in sig på populära 
böcker som var enkla att sälja medförde även att böcker som till exempel tog upp 
kontroversiella idéer eller alltför nya forskningsrön där mottagandet var svårt att 
se inte alltid kom till tryckning. 

Ett annat motiv var viljan att sprida ett budskap vilket antagligen var det 
vanligaste motivet hos privatpersoner och regeringen. I privatpersonens fall fanns 
även en vilja att bli sedd, uppskattad eller att ses stödja en viss åsikt vilket kunde 
hjälpa denne att skapa kontakter och få ett annat anseende i samhället. 
Privatpersonen var antagligen även inblandad som finansiär till andra förläggare 
som behövde pengar och fick på detta sätt fler kontakter. Denne hade däremot 
antagligen inte så ofta ekonomiska motiv som huvudmotiv till att ge ut en bok 
eftersom det var dyrare för dem att ge ut en bok än för de som gjorde en del av 
arbetet själva. Det kunde även vara riskabelt att ge ut en bok om den till exempel 
blev censurerad eller inte sålde. För en bemedlad person fanns det antagligen 
andra sätt att tjäna pengar som inte innebar lika stora risker.  

Författare gav förmodligen ut böcker för att avancera i den karriär de flesta 
hade inom kyrka, hov eller regering. De ville få ut rätt budskap, även om det inte 
var deras egna, bli sedd och uppskattad av de personer som kunde hjälpa dem i 
karriären. Eftersom de redan hade ett ämbete var de inte lika beroende av att tjäna 
pengar som andra förläggare kunde ha varit. Att författare och översättare var 
universitetsutbildad med ett ämbete innebar även att få eller inga böcker kom till 
tryck författade av lågutbildade i lägre samhällsskikt och att få författare hade tid 
eller ambition att skriva många böcker. Efter att de skrivit en eller två böcker hade 
de kanske även fått de kontakter de behövde för att kunna avancera högre i 
karriären. Då författarna kan sägas vara knutna till regering, hov eller kyrka 
genom sitt ämbete hade även dessa myndigheter en viss inverkan på vad som 
skrevs eftersom det som skrevs behövde uppskattas av myndigheterna om 
författarna skulle kunna avancera i karriären. 

Motiven ovan innebar att verk som kom till tryckeriet med dessa motiv 
antagligen var politiskt korrekta och ej störde ordningen. Regeringen gav även 
oftast ut böcker som skulle fostra folket i ”rätt” lära. Verk som inte kom till 
tryckeriet utifrån dessa motiv och aktörers förutsättningar var antagligen verk som 
kunde störa ordningen genom att uppröra fel sorts personer. 

Även professorn, som med hjälp av respondenten, gav ut dissertationer kunde 
ha som motiv att sprida sitt budskap. Denne kunde även vilja göra karriär som 
professor eller i ett ämbete hos regeringen. Som både Schück och Åhlén med flera 
tar upp kontrollerades dissertationers innehåll genom förhandsgranskning seklet 
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igenom av flera personer och inget fick skrivas som störde ordningen.181 Bland 
annat de catarsiska striderna visade dock att det fanns professorer som hade en 
vilja att föra fram sitt budskap men där dissertationer blev förbjudna. 
Dissertationer som kom till tryckning var således oftast de som inte upprörde 
ordningen eller gick emot kyrkan. Få kom till tryck som störde ordningen. 

Motiven som tagits upp i denna urvalsprocess stämmer inte så väl överens 
med de motiv vilka förläggare till översättningar hade som Hansson fann genom 
att titta på dedikationerna. Där var det främsta motivet att tjäna samhället och 
ibland kunde det förekomma motiv att sprida och ära svenska språket.182 Det är 
dock kanske inte troligt att till exempel en förläggare med en vilja att bli sedd och 
uppskattad skulle skylta med detta i dedikationen utan skulle istället vilja visa sig 
göra något bra för landet. Att tjäna samhället låter ju som ett mycket mer nobelt 
motiv. I ett sådant motiv kan nog finnas många bakomliggande motiv. 

Den andra urvalsprocessen som identifierades i produktionen var ”tryckning”. 
Under den tid som en bok befann sig på tryckeriet kunde den falla bort om till 
exempel tryckmaterialet var i dåligt skick eller kanske om pengar till tryckningen 
tog slut. Det kan ha varit så att det fanns viss ovilja att trycka större verk då det 
var risk att verket blev indraget innan alla exemplar kommit i handeln och inga 
pengar då tjänades. Problem med skicket av tryckmaterialet kan ha gjort att vissa 
verk inte blivit tryckta under första halvan av seklet då det fanns färre tryckerier i 
Stockholm och Uppsala. Däremot kan dessa istället ha blivit tryckta utomlands om 
utgivaren hade kontakter med tryckerier i utlandet. Eftersom många bokbindare 
och bokhandlare som nämnt hade kopplingar till Tyskland kan de även ha haft 
kontakter med tryckerier. Dessa grupper av förläggare kan således ibland ha 
använt sig av tryckerier i utlandet för att kunna trycka böcker de ville sälja.   

Den tredje urvalsprocessen som identifierades var efter att ett verk blivit 
tryckt, men innan verket nått ut i omlopp för försäljning: ”efter tryckning”. 
Tryckta verk som ej kom i omlopp för försäljning var i första hand de som efter 
tryckning blev indragna på grund av censur och de som tryckaren försökte sälja till 
bokbindaren till för högt pris och denne således inte köpte. Boken kunde dock 
komma ut i form av en annan upplaga som bokbindaren själv lät trycka. Det är 
således troligt att mycket av det som trycktes även kom i omlopp för försäljning. 

8.2 Distributionen 

I distributionen återfinns de tre resterande urvalsprocesserna: ”bokhandel”, 
”krigsbyte” och ”offentligt bibliotek”. Bokhandeln delades in i handel med 
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ordningen, s. 34 ff. 
182 Hansson, S. (1982), Afsatt på swensko, s. 69 f. 
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svensktryckta böcker och i handel med importerade böcker. I början försiggick 
dessa i Stockholm, som Bennich-Björkman tar upp, av samma aktörer på samma 
ställen medan det mot slutet av seklet fanns tendenser att de delade sig och 
bedrevs av två olika typer av bokhandlare koncentrerade till olika platser i 
staden.183 Detta innebar att läsarna kunde behöva gå till olika bokhandlare för de 
olika typerna av böcker och att detta då skulle bli mer tidskrävande för läsarna. Då 
det var olika typer av läsare för de olika böckerna är det dock oklart om så var 
fallet även om det kanske kan tänkas att böcker inhandlades av samma person 
även om de var ämnade för olika personer i familjen. 

För de svensktryckta böckerna har inga direkta orsaker till bortfall tagits upp, 
och det är även svårt att se tillfällen då dessa böcker skulle kunna falla bort efter 
det att bokhandlaren fått tag i böckerna. Olyckor när vissa exemplar förstördes 
förekom dock antagligen. De importerade böckerna däremot köpte bokhandlarna 
utomlands och de behövde sedan fraktas till Sverige innan de kunde säljas. I 
transporten kunde böckerna försvinna genom att de till exempel skadades eller 
inte kom fram till rätt adressat som Febvre och Martin påpekat.184 Vid dessa 
tillfällen kunde det så ske bortfall av böcker, vilka då inte nådde läsare. Även när 
handeln med importerade böcker blev mer kontrollerad genom lagen från 1667 
som medförde att alla personer som förde in böcker från utlandet var tvungna att 
visa listor med titlar över verken till rätt myndighet kunde det ske bortfall av 
böcker. Detta eftersom denna kontroll innebar att de verk som inte blev godkända 
för försäljning ej heller nådde läsaren. 

I bokhandeln som stort fanns det antagligen verk som såldes men som inte 
fick säljas antingen för att de var förbjudna eller tryckta av personer som inte hade 
tillstånd. Att en helt annan bokmarknad skulle ha funnits under 1600-talet för 
dessa verk i likhet med vad Febvre och Martin menar att det fanns ute i Europa 
vid närliggande sekel förefaller dock som relativt otroligt då den vanliga 
bokmarknaden i Sverige än så länge inte var särskilt utvecklad.185 

Krigsbytets bortfall skedde främst vid två tillfällen under den tid då det 
färdades till Sverige. Dels när böckerna valdes ut för att skickas iväg och dels 
under transporten. När krigsbytet väl var i Sverige kunde det bli tillgängligt för 
olika typer av personer beroende på vem som regerade i Sverige vid tidpunkten. 
Vilka böcker som togs som krigsbyten kan sägas ha varit ett slumpmässigt urval 
då, som Munkhammar tar upp, innehållet spelade mindre roll än om de såg 
dyrbara ut.186 Här föll således säkerligen mycket bort som innehållsmässigt var 
intressant för eventuella läsare. Under transporten försvann antagligen även 

                                                 
183 Bennich-Björkman, B. (1998), ”Eliternas gata och handeln på broar och marknader”, ss. 18 ff, 31 f, 35, 
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böcker på väg till Sverige på liknande sätt som beskrivits för de importerade 
böckerna ovan. När krigsbytet väl var i Sverige kunde det bli tillgängligt för olika 
typer av läsare genom den dåvarande regentens val. Som visats i uppsatsen var 
tänkta mottagare av krigsbyten exempelvis privatpersoner, offentliga bibliotek 
eller ibland regentens egna bibliotek. 

Urvalsprocessen för Uppsala universitetsbibliotek har visats genom att titta 
närmare på bibliotekets bestånd och hur detta bestånd ökade eller minskade. 
Förvärv och inköp påverkade vad som fanns till utbud för läsaren liksom det som 
förstördes eller gallrades bort påverkade utbudet. Tryckta verk kom in till 
biblioteket via det akademiska tryckeriet, donationer, krigsbyten och inköp. Mot 
slutet av seklet borde även verk ha kommit in till biblioteket som pliktexemplar i 
och med att universitetsbiblioteket från 1692 enligt lag skulle få ett pliktexemplar 
av allt som trycktes. Detta verkar dock inte ha fungerat under de år som lagen var 
gällande på 1600-talet. 

Via tryckeriet kom till biblioteket de dissertationer som hade tryckts och inte 
blivit förbjudna efter tryckning. Donationer och krigsbyten ökade samlingarna på 
ett mer slumpmässigt sätt än om biblioteket själv köpte in böcker eftersom det var 
någon annan som gjort urvalet av vilka böcker som skulle doneras eller ges av 
krigsbyten. Det finns det som tyder på att mycket av det som kom via krigsbyte till 
universitetsbiblioteket inte användes. Till exempel menade Walde att mycket som 
kom till biblioteket hade katolska teman vilket protestantiska präststuderande inte 
fann användbart liksom juridikstuderande inte hade användning för utländska 
lagar.187 Krigsbytet som kom till Uppsala universitetsbibliotek kan således säga till 
stor del ha fallit bort på sin väg till 1600-talets läsare där endast någon eller några 
läste böckerna. Inköpen var mer anpassade till efterfrågan hos professorer och 
andra anställda vid universitetet men det kan antagligen ha varit så att de personer 
med mest inflytande även haft mest att säga till om i fråga om vad som köptes in 
vilket kanske kan ses med exemplet om Rudbeck. Axner anser även att inköp blev 
svårare i och med att det var problem att överblicka beståndet under stora delar av 
seklet vilket bland annat kunde leda till att onödiga dubbletter fanns i 
biblioteket.188 

De böcker som fanns på Uppsala universitetsbibliotek men som inte nådde 
läsarna försvann främst genom dålig skötsel, dåliga lokaler, gallring och att utlån 
ej kom tillbaka. De böcker som föll bort genom dålig skötsel och dåliga lokaler 
var antagligen de som ej användes så ofta och således hade fått ligga länge utan att 
någon sett till hur böckerna mådde i de dåliga lokalerna som fanns. Genom 
gallring skedde bortfall av böcker främst av de böcker som ej användes av 
biblioteksanvändarna och, enligt Annerstedt, så gallrades främst verk med 
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katolska teman.189 När det gäller de böcker som inte kom tillbaka efter utlån är det 
oklart vilket sorts böcker som detta innebar, men antagligen var böckerna relativt 
populära och kanske efterfrågade eftersom professorerna ville behålla dem hemma 
hos sig. 
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9 Sammanfattning 

I ett Sverige som under 1600-talet stärkte sin maktposition i Europa och utökade 
sina gränser, ökade även produktionen och distributionen av böcker och 
dissertationer i Stockholm och Uppsala. Men alla verk som förläggare ville ge ut 
nådde inte fram till någon läsare. Syftet med denna uppsats har varit att visa när, 
var och hur tryckta böcker och dissertationer inte nådde fram till läsare under 
1600-talet i Stockholm och Uppsala. Svar på syftet har sökts genom att titta på det 
som redan skrivits om produktion och distribution i Sverige under den angivna 
perioden och se vad detta material kan visa. Flera välkända modeller över system 
för produktion och spridning av böcker har kombinerats och anpassats till svenska 
förhållanden på 1600-talet i en modell som fokuserar på urvalsprocesser. Med 
urvalsprocesser menas processer i vilka det oftast skedde ett aktivt val av vilka 
verk som skulle produceras eller distribueras. Modellen har presenterats i uppsat-
sen och sedan använts som teoretisk utgångspunkt. 

Uppsatsen har visat på sex urvalsprocesser i produktionen och distributionen 
av böcker och dissertationer i Stockholm och Uppsala. I den första belystes hur 
förläggares motiv och villkor påverkade deras val av böcker och hur detta 
påverkade vilka böcker som de inte valde. Ekonomiska motiv hos förläggare 
kunde till exempel resultera i att färre nya böcker med nya idéer trycktes då bland 
annat omtryck av populära böcker antagligen var vanligt. Motiv där det fanns en 
vilja att sprida ett budskap eller att avancera i en karriär kan bland annat ha lett till 
att färre böcker trycktes som störde ordningen eller innehöll kontroversiella idéer. 
I de andra och tredje urvalsprocesserna behandlades tillfällen då verk kunde falla 
bort under tryckning respektive efter tryckning. Saker som här kunde påverka 
vilka böcker som trycktes var tryckmaterialets skick och ekonomi hos tryckare och 
förläggare. Den fjärde urvalsprocessen visade hur böcker kunde falla bort i den 
bokhandel som fördes i Stockholm och Uppsala. Den femte processen tog upp 
krigsbyten. Importerade böcker och krigsbyten kunde exempelvis falla bort under 
transporten till Sverige och således inte nå någon läsare. Den sjätte 
urvalsprocessen var Uppsala universitetsbibliotek där bibliotekets ökande och 
minskande bestånd fick visa på hur, var och när böcker inte nådde fram till läsare. 
Ökning av beståndet skedde främst via krigsbyten, donationer, inköp och 
dissertationer från det akademiska tryckeriet. Minskning skedde främst genom 
dålig skötsel, dåliga lokaler, gallring och böcker som ej kom tillbaka efter utlån. 
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